




یسکیب ياه  هظحل  نایم  ناریح 

: هدنسیون

يرفص اضریلع 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یسکیب ياه  هظحل  نایم  9ناریح 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

30همدقم

دیشروخ 33هسامح ي 

لد 40هبعک 

44ریدغ

دنتفر اجک  ناهگان  اه  همزمز  45مامت 

یلع ياهسفن  47رطع 

دش یمن  الوم  یسک  الوم  48زجب 

دوب یسک  هچ  وا  دناد  هچ  49سکات 

50درد

_ر بلد رازه  نآ  هژاو ي  51ه_ر 

_د یحوت هد  _ 52جس

60یلعای

الوم 62تیالو 

قطان 63نآرق 

64الوم

الوم 65ياهمشچ 

یسک یب  ياه  هظحل  ِنایم  66ناریح ،

مالسلا هیلع  67یلع 

دوب مدق  تباث  یقشاعرد  71یلع 

دوب ادخ  لابند  رمع  72مامت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


اقآ ملاب  یم  وت  هب  هعیش  73ِنم 

هتفرگ اج  میاهرعش  رد  74یلع 
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یسکیب ياه  هظحل  نایم  ناریح 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  -، 1360 اضریلع ، يرفص ، : هسانشرس

[ يارب [ ؛  مارداش ثرمویک  همدقم  حیحـصت و  يرفـص ؛  اضریلع  هدنروآدرگ  یـسکیب / ياه  هظحل  نایم  ناریح  : روآدیدپ مان  ناونع و 
 . هاشنامرک ناتسا  ریدغ  یللملا  نیب  داینب 

.1391 جع ،)  ) دوعوم يدهم  یگنهرف  داینب  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  136: يرهاظ تاصخشم 

7-72-6262-600-978 لایر  35000: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

اه هعومجم  نرق 14 --  یسراف --  رعش  : عوضوم

اه هعومجم  نرق 14 --  یبهذم --  رعش  : عوضوم

راتساریو ثرمویک  مارداش ، : هدوزفا هسانش 

( هاشنامرک ناتسا  ) ریدغ یللملا  نیب  داینب  : هدوزفا هسانش 

:PIR4190/ص7ح9 1391 هرگنک يدنب  هدر 

1/6208 اف 8: ییوید يدنب  هدر 

2977604 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

یسکیب ياه  هظحل  نایم  ناریح 

مارداش ثرمویک  همدقم : حیحصت و 

يرفص اضریلع  هدنروآدرگ :
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یسکیب ياه  هظحل  نایم  ناریح 

( هاشنامرک ناتسا  ریدغ  یللملا  نیب  داینب   ) يرفص اضریلع  فلؤم :  

يدیرف سابع  ارآ : هحفص   

يرفص اضردمحم  دلج : حارط   

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

زییاپ 1391 لوا / پاچ : تبون   

978-600-6262-72-7 کباش :  

هخسن  1000 ناگرامش :  

ناموت  3000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22  ) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
7737160: سکاف / 7737801 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دیهش 

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

7217618 سکاف : / 7218031-3 نفلت : / 2 هچوک هّرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  بنج  خ  ینوباص ، راولب  هاشنامرک : - 

www.imammahdi-s.com m info@imammahdi-s.com

09244-2

ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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عفرا يداه 

38 یلعای
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40 الوم تیالو 
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امیت هموصعم 
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53 مخریدغ

امیت هموصعم 

55 دنک یم  يرارق  یب  شیارب  اهبش  نامسآ 

روپ فلکت  کنشور 

57 نا _ یقتم يالوم  دال  _ یم

نیکمت میرک 

60 نک هاچ  هب  رس  مالسلا  هیلع  یلع  هآ  هیبش  یهاگ 

نایدادح يداه 

مالسلا 61 هیلع  الوم  دای  رطع 

یتمکح اضر  یلع 

64 تسا هدز  اهلزغ  تایبا  هب  هیکت  یکچیپ 

يردیح اریمس 

65 یلافس هساک ي  یهرفسمه 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 

66 تسا شوخ  یسک  هب  سک  ره 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 

67 شاک يا 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 

68 الوم اب 

یتلود کباب 
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71 دنک یم  رت  بل  تریوصت  زا  هفوک  هاچ 

ینامحر میرم 

73 اهبآ اهرازمدنگ و 

ینامحر میرم 

75 _با تفآ ما  _ ما

رفدار اضرلادبع  رتکد 

77 ناهنو ادیپ 

« مارآ  » رفدار اضرلادبع  رتکد 

78 دوش بارتوبا  دهاوخ  یم  هک  نآ 

رهم نیهاش  دماح 

مالسلا 79 هیلع  یلع  غاد 

ادیش مساقلاوبا 

80 میوگ یم  مالسلا  هیلع  یلعای 

ادیش مساقلاوبا 

ریدغ خ_م81

نادنخ یناوریش  هلارکش  دای  هدنز 

مالسلا 85 هیلع  یلع  نامشچ  یتیب  ود 
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_ل86 ّكوت
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87 رد بش ق_

يدازریش نیما 

88 نامسآ لها 

يدازریش نیما 

89 جو رد ف_ جو  _ش ف_ باکر رد  _ك ، ئالم

يدازریش نیما 

_ت90 فگش _ش  قن

هدازیلع سمش  یلع 
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92 دیشروخ شود 

يرفص اضریلع 

93 تبحم

يرفص اضریلع 

94 الوم يرکون 

يرفص اضریلع 

95 یناراب هچوک ي 

يرفص اضریلع 

96 اشگهرگ

يرفص اضریلع 

97 یتسبن ام  يور  هب  هاگرد 

بسن يولع  نودیرف 

98 نا ِششوج ج_

بسن يولع  نودیرف 

99 شنیرفآ ببس 

بسن يولع  نودیرف 

_ت100 يالو رون 

يزیزع دمحا 

103 الو _ت م_ يانع

يزیزع رفعج  دیس 
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105 وت ما  هب ن_ _ر  گم اهنت 

يزیزع رابج  دّیس 

106 تس یلع  اب  ربیخ  حتف  راک  گنج ، نامز  رد 

رهم یمیظع  رغصا 

110 ملتاق وت ‘  لتاق  نم ‘  رکنم  وت ‘  رکنم 

رهم یمیظع  رغصا 

112 قشع ربمغیپ 

یمیظع هلارما 

114 تسا هدش  ناما  یب  کشا  رگ  هراظن  ناهج 

ییافص تصرف  داشرف 

_ر116 ینُم جار  س_

یهاشنامرک تریغ 

118 خیرات رباع 

وخ یمیرک  دیعس 

119 یلع قشع 

( يرهش تفن  یمان   ) روپ میرک  بارهس 

121( یلع  ) نیریش هرهچ  نامز ، خرس  لگ  حور 

یناگرگ مرکا 

122 يردیح هاگن 

روپ یمرحم  زیگنا  حور 
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_ق123 شع _ر  پسهر

یهاشنامرک ینیعم  میحر 

125 نا _ هج _ف  طع _ه  طقن

ییازریم دیعسدمحم 

هو ي ح_ق127 _ لج

یهاشنامرک قاتشم  ینیسح ، لیلج  دیس 

129 فجن نامسآ  رب  رتوبک  کی 

تبحم داوج  دمحم 
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130 بش هچوک ي  رد 

تبحم داوج  دمحم 

131 تسود فطل  یهرفس  رب 

تبحم داوج  دمحم 

132 شیوخ يادخ  دش  قشاع  هک  ره 

تبحم داوج  دمحم 

133 الوم

يرظان همطاف 

135 تسا قشع 

یفسوی دیشرف 

ص:8
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یلعالاوه

تسوا يور  ِراد  هنییآ  هک َم_ه  نم  راوسهش 

( ظفاح  ) .تسا بکرم  لعن  كاخ  شدنلب  دیشروخ  جات 

دجـسم دنا و  هدوب  شعولط  دهاش  هبعک ، ياهراوید  هک  دنارب  نخـس  يدرمناوج  تلیـضف  رد  هک  تسین  نآ  يارای  ار  ملق  هک  یتسارب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  دومن و  یلع  هب  یّمـسم  ار  وا  نیمز ، اهنامـسآ و  قلاخ  .شا  يراگتـسر  دهاش  هفوک ،

.تسا نم  ناج  یلع ، دومرف : داد و  رارق  دوخ  تنس  ار  شتبحم  ملس ،

دنخبل ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدیکشخ ي  نابل  رب  قدنخ ، رد  هک  دوب  یسک  اهنت  اریز  تساهنت  هراومه  مالـسلا ، هیلع  یلع 
بش نآ  رد  هک  دوب  یسک  اهنت  .تسا  رترب  سنا  نج و  تدابع  لاس  رازه  داتفه  تدابع  زا  ربیخ ، رد  شتبرض  هک  دوب  وا  مه  دناشن و 

.مالسلا اهیلع  رهطا  يارهز  ياتمه  هک  تسا  یقولخم  نیرت  اهنت  دیمرآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رب  ترجه ، كانلوه 
هاگیاپ هب  دنا  هتسناوتن  مه  طول  حون و  نوچمه  یموصعم  ناربمایپ  هک  تسا  یتیصخش  اهنت  قح  هب 

ص:9
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هللا یلـص  یبن  نوچ  .رثوک ، هروس ي  ِروخرد  شرـسمه  دنا و  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  شا  نینـسح  اریز  دننک ، جورع  وا  یتوکلم 
، نامیلـس کشر  اـیند ، هب  یهجوت  یب  رد  تسا و  دواد  کـشر  تواـضق ، رد  یلع ،) مکاـضقا  : ) دومرف شناـش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا تسا و  دربن  نادـیم  زات  هکی  وسکی ، زا  .دـیحوت  رادرـس  تسا و  مالک  ریما  وا  اثالث .» کـُتقلَط  يریغ ، يرُغ  هاـیند  اـی  : » دومرف نوچ 
نَا َلبق  ینولَـس   » هصرع ي ناولهپ  تسا و  مهنیب » ُءامَحُر  رافکلا ، یلع  ُءادشا   » هیآ ي ینیع  قادصم  وا  .میتی  کشا  بات  یب  وسرگید 
ور نیا  زا  .دادـضا  عمجم  تسا و  اـهنت  ياـهنت  وا  .دـنا  هتفگ  نخـس  شفـصو  رد  یتـیلم  داژن و  ره  اـب  نمـشد ، تسود و  ینودـقفَت .»

مریحتم هک  یتسارب  .نازیرگ  شغیت  قرب  زا  دربن ، نادـیم  رد  مه  برع  ناروـالد  دـندوب و  وا  نابـش  مین  تمارک  رظتنم  هفوک ، ناـنزریپ 
.ار یتفال  کلم  ِهش  ممان  هچ 

منادن ناهج ، ِهاش  يرگید  تلادع و  همـسجم ي  یکی  .تمحر  باحـس  يرگید  دناوخ و  یم  ریطاسا  هنوگ ي  رب  یتقیقح  اروا  یکی   
.تسا رترب  باقلا  نیا  همه ي  زا  تسه ، هچره  وا  هک  مناد  یم  اما  .قح  هولج ي  ای  تسا ، نید  بوسعی  یلع 

يا هدید  لقع و  هلمج  وت  یلع ، يا 

يا هدید  هچنآ  زا  _و  گاو يا  _ه  مش

_ي ضترم یل  يا ع_ _ا  شگب زار 

اضقلا نسح  اضقلا ، ءوس  زا  سپ  يا 

هچ مالسلا ، هیلع  یلع  نوچ  یکدوک  دوجو  رد  ماقم ، الاو  ربمایپ  نآ  هک  یتسارب 
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، نایملاع دـنوادخ  هک  دوب  هتفهن  یلیاضف  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  رد  دـنک و  هضرع  يو  رب  ار  مالـسا  ات  دـش  نآرب  هک  دـید 
تروص وا  يوس  زارما  نیا  رگا  هک  دـنیزگرب  نتـشیوخ  تباین  هب  ار  وا  مخ ، ریدـغ  رد  هک  دـینادرگ  فلکم  ار  شناـشلا  میظع  ربماـیپ 

زا قح  نامرف  لاثتما  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باختنا  رد  یتمکح  هچ  یتسارب  .دـنام  دـهاوخ  صقاـن  شتلاـسر  دریذـپن ،
.دیدرگ مالعا  راگدرورپ ، يوس  زا  نید  لامکا  ربخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس 

هب بل  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمومریما  لیاضف  يایرد  ربارب  رد  مارم ، بهذـم و  ره  اب  راـید ، رهـش و  ره  زا  یناـگرزب  خـیرات ، لوط  رد 
.دنشاب هدرک  نید  يادا  گرزب ، زور  نآ  هدیزگرب ي  تمظع  ربارب  رد  یقیرط  هب  ات  هدومن  نایع  ار  دوخ  نورد  ّرـس  هدوشگ ، نیـسحت 

.دوش یم  هتخادرپ  راصتخا  هب  مهنآ  ناگرزب ، نآ  يارعش  هقبط ي  يولع  تانونکم  رکذ  هب  لیذ  رد 

هب .زیخرب  یلع  يا  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  همجرت ) : ) مالـسا ردـص  یماـن  رعاـش  تباـث ، نب  ناـسح  - 1
.مداد رارق  قلخ  يداه  ماما و  دوخ ، زا  دعب  ار  وت  نم  هک  یتسرد 

قیالخ نیرتهب  طسوت  یلاعت و  يراب  بناج  زا  هک  مخریدـغ  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  باـصتنا  اـهنآ  همجرت ) : ) لوا نرق  هیواـعم ، - 2
.دنا هدرک  شومارف  تفریذپ ، تروص 

باحصا هک  یلاح  رد  تفر و  الاب  ربنم  رب  مخ ، ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همجرت ) : ) لوا نرق  صاعورمع ، - 3
.درک غالبا  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دندوب ، هدرکن  چوک  زونه 
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هللا یلـص  ایبنالا  متاخ  یفطـصم  تیب  لها  نامه  هک  تاجن  یتشک  رد  ادـخ  مان  اب  همجرت ) : ) مود نرق  یعفاـش ، سیردا  نبدـمحم  - 4
.مدش راوس  دندوب ، ملس  هلآ و  هیلع و 

مردارب نیا  میوا ، يالوم  نم  هک  سکره  دومرف : ناـشیا  هب  ربماـیپ  سپ  همجرت ...) : ) مراـهچ نرق  یکاـطنا ، یفنح  یخونت  یـضاق  - 5
....دینک تعاطا  وا  زا  یگلمج  تسوا ، يالوم  بحاص و  نم ، زا  دعب  یلع ،) )

یبا نب  یلع  ینعی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  وت  هک  دنیوگ  یم  نم  هب  همجرت ) : ) مراهچ نرق  ینادمه ، نامزلا  عیدب  - 6
.داب كاخ  زا  رپ  وگغورد  ناهد  هک  متفگ  سپ  يرادن ، تسود  ار  مالسلا  هیلع  بلاط 

رب يدـنبندرگ  دـننام  نیدـناعم ، مغریلع  کـش و  نودـب  ِشتیـالو  همجرت ) : ) مشـش نرق  یفنح ، بیدا  هیقف و  یمزراوـخ ، بیطخ  - 8
.تسا نانموم  ندرگ 

.ریم ار  وا  رم  دوخ ، عرش  رد  هدرک  ریدغ / زور  هب  یفطصم  بیان  مشش : نرق  يونزغ ، ییانس  - 9

وت میوا ، يالوم  نم  هکره  هکنیا  هب  دینادرگ  صوصخم  رختفم و  ار  وا  ریدـغ ، زور  همجرت ) : ) مشـش نرق  یعفاش ، نیدـلا  لامک  - 10
.ییوا يالوم 

هیاـم ي زا  فلخ ، ار  تفـالخ  یتسه  فجن / دـجن و  هنحـش ي  يو  فص ، شیپ  ار  ناـیکم  يا  مشـش : نرق  يا ، هغارم  يدـحوا  - 12
.يرتخا کین 

.داهن الوم  مالسلا ، هیلع  یلع  نآ  دوخ و  مان  داهتجا / اب  ربمغیپ  ببس  نیز  متفه : نرق  يولوم ، - 11
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مه زاـب  دوبن ، نآ  رب  مه  یـصن  رگا  هک  هتفگ  نخـس  یتفـالخ  زا  نآرق  همجرت ) : ) متفه نرق  يدادـغب ، یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 12
.دوش هداهن  يرگید  ندرگ  رب  تفالخ ، تمظع  دجم و  قوط )  ) هک دوبن  راوازس 

.نَمَز نیمز و  ِنیَز  ناکم ، نیکم و  فهک  هاپس / کیالم  ریم  هانپ ، تیالو  ِهاش  متشه : نرق  ینامرک ، يوجاوخ  - 13 

رد هک  تسا  يا  هبترم  ادخ ، لوسر  زا  دعب  یـضترم  یلع  يارب  نیقی  لها  دزن  رد  همجرت ) : ) مهدزیـس نرق  یکاطنا ، حیـسملادبع  - 14
يدنلب يرترب و 

.تسا هدیسر  تیاهن  هب  ، 

رب مدرم  میوگب ، مناد ، یم  یصو  دروم  رد  هکار  هچنآ  نم  رگا  همجرت ) : ) مهدراهچ نرق  ینانبل ، یحیـسم  رعاش  همالـس ، سلوب  - 15
....دز دنهاوخ  هسوب  وا ، ياپ  ریز  كاخ 

، موق لهاج  هک  ارچ  دوب ، تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  دعب  و  همجرت ) : ) یحیـسم قماو  - 16
.تسین ملاع  مکح  رد 

همادا ي رد  تیالو ، تماما و  ههد ي  تبـسانم  هب  هاشنامرک ) دـحاو   ) ریدـغ یللملا  نیب  داینب  تایبدا  رعـش و  نمجنا  ساسا ، نیمه  رب 
نخس هک  هدومن  یسکیب  ياه  هظحل  نایم  ناریح  ناونع  تحت  نومضم  نیمه  اب  يا  هعومجم  رـشن  هب  مادقا  نیتسار ، نارادمتیالو  هار 

نآ تلیـضفرپ  مودق  راثن  ار  ناشکاپ  تدارا  لد ، يادـیوس  زا  تیالو ، قیرط  ناورهر  رگید  اب  ماگمه  زین  مه ، هاشنامرک  راید  نایارس 
يالو ِتسم  ناراگزور ، رد  ات  هدومن  مخریدغ ، رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگدای  نامه  مامه ، ماما 
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.دننامب یقاب  وا 

ناج نیا  ياغوغ  اب  وت  زا  میوگ  هچ 

نایاپ وت  ین  مر ، _ یگ مارآ  نم  هن 

مارداش ثرمویک 
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همدقم

.دنا هتفای  یبآ  يدـنویپ  نامـسآ  ایرد و  هک  دوش  یم  زاغآ  يریوصت  يور ، یم  هناشن  ار  ایرد  تسد  رود  هنارعاش ، یلمأت  اب  هک  هاگنآ 
یم مه  هب  یلاعت  كربت و  هللا  نارکیب  نامسآ  اب  الوم  تیـصخش  هنوگ ي  ایرد  داعبا  هاگ  قوف ، ریوصت  ناس  هب  يولع  نارعاش  رواب  رد 

: هک دوش  یم  نخس  کلم  رایرهش  دریگ و  یم  نهد  هب  ریحت  تشگنا  رعاش ، دنزیمآ و 

دناوخ شمناوت  رشب  هنو  تفگ  شمناوت  ادخ  هن 

ار یتفال  کلم  هش  ممان  هچ  ریحتم 

جک بابسا  دیابن  ریما  ترضح  دروم  رد  هشیدنا  عون  نیا  درادن و  یتافانم  تیبوبر  ماقم  نتسناد  هناگی  اب ، تدارا  زاربا  نیا  هکنآ  لاح 
، نام هشیدنا  رواب و  رد  نامـسآ و  نامـسآ  تسایرد و  ایرد  دنویپ ، نیع  رد  هک  دـسر  یم  هتکن  نیا  هب  یلقاع  ناسنا  ره  دوش و  یمهف 

رعاش ددرگ و  یم  بجوم  ار  يونعم  طاشن  مالسلا ، مهیلع  موصعم  همئا ي  ربمایپ و  كرابم  دوجو  هطـساو ي  هب  قح  ضیف  زا  ام  ماج 
كاخ ات  تسا  هتشگ  مخ  خیرات  تماق  هک  ددنببورف  بل  تیناسنا  زا  یمجح  ربارب  رد  دناوت  یم  رگم 
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«. دنک یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک  : » هکدشابن فرتعم  دسوبب و  ار  شیاپ 

یم سنا  نج و  تدابع  زا  نوزف  مزر ، رد  ار  ناشیا  زا  يا  هبرض  تبترم  یمتح  ترضح  داهن ، ماگ  ینولـس  ماقم  هب  تفرعمرد ، هک  وا 
جوم هچ   » نداهن ماگ  ییایرد  نینچ  رد  هک  دـنناد  یم  بوخ  راید ، نیا  ناتـسد  هب  هماخ  دـناوخ و  یم  تدابع  اروا  دای  رکذ و  دـناد و 

، ندورـس  » هک تساجنیا  و  دیـشچ » دـیاب  يا  هرطق  ردـق  هب  مه   » لقادـح تسین و  اور  نتـسب  ورف  بل  هکنآ  لاـح  و  دراد » ناـشف  نوخ 
: هک ددرگ  یم  يراج  ناشنابزرب  و  دریگ » یم  دوخ  هب  ندوب  يانعم 

قشع هب  هدنز  هقلح  نیا  رد  تسین  هکنآ  ره  »

« دینک زامن  نم  ياوتف  هب  هدرمن  وا  رب 

رویز هب  هاشنامرک  ناتسا  ریدغ  یللملا  نیب  داینب  شرافس  هب  هک  نایقتم  يالوم  دنلب  هاگـشیپ  هب  هیده  تسا ، يزبس  گرب  هعومجم  نیا 
فلؤم هتبلا  .تسا  ناتسا  نارعاش  يولع  ياه  هدورس  زا  یشخب  هدنرادربرد ي  هک  تسا  يا  هعومجم  نیتسخن  دیدرگ و  هتـسارآ  عبط 

ناگدـنناوخ مشچ  زا  راک  صقاون  نیقی  روط  هب  دـشاب و  ور  شیپ  هعومجم ي  ربارب  نیدـنچ  تسناوت  یم  راک ، مجح  هک  تسا  نآرب 
.ریدغ یللملا  نیب  داینب  يدعب  ياه  هعومجمرب  تسا  یباب  حتف  راک ، نیا  هک  دومن  هجوت  دیاب  اما  دنام ، دهاوخن  ناهنپ  لضاف 

نیب داینب  ییارجا  مرتحمریبد  یتمه  زورهب  ياقآ  بانج  تمیق  يذ  تایانعزا  ناوارف  رکـشت  تسا ، هتـسیاش  هتـسیاب و  هچنآ  ناـیاپ ، رد 
یللملا
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تسا دیما  .تخومآ  ریقح  هدنب ي  هب  یبان  ياه  هتکن  شا ، هناروشناد  هاگن  هک  مارداش  ياقآ  ياه  یبای  هتکن  هاشنامرک و  ناتسا  ریدغ 
فلوم دـنیامن و  قلخ  وکین  زغن و  يراثآ  الوم  تیانع  اب  هدومن و  ییاسرف  ملق  نادـیم  نیا  رد  بیدا  یناتـسود  کیدزن ، يا  هدـنیآ  رد 

فـسوی  » نارادیرخ نایم  رد  ندوب  نیمه  اما  تسا  هتـشگ  رادـیرخ  ار  فسوی  یفالک ، اب  دـنچره  فسوی ، نارادـیرخ  مامت  ناسب  مه 
.دناد یم  شیوخ  راختفا  هیام  ار  الوم » تبحم 

تسود رب  مروآرب  تلاجخز  رس  هنوگچ 

متسد زا  دماین  رب  ازسب  یتمدخ  هک 

يرفص اضریلع 

1391 زییاپ
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دیشروخ هسامح ي 

مینک عوجر  اه  هلالآ  دبعم  هب  ایب 

مینک عوضخ  نوخ ، ِبارحم  شتآ  ياپ  هب 

میورب لد  ياه  هزاورد  يوس  نآ  هب  ایب 

میورب لد  ياروام  ات  هنیآ  جوا  هب 

میربب لُگ  هتسخ  ِناراوس  يارب  ایب 

میربب لُگ  هتسد  هتسر ، ُون  ِقشاع  يارب 

میوشب َرب  ار ِز  دیشروخ  هسامح ي  ایب 

میوشب ربت  هغیت ي  بش ، لگنج  يارب 

مینزب رپ  جوا  هب  ات  یلع  قشع  هب  ایب 

مینزب رس  رهش  ناریقف  ياه  هبلک  هب 

تس یلع  يوب  زونه  هچوک ، ِلد  رد  هک  نیبب 

تس یلع  يوجتسج  هب  نامیتی  سیخ  هاگن 

***
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تسا ماهوا  تشهب  اهلد  هّلق ي  زامن 

تسا مالسا  ِدرمرادیب  هک  تس  یلع  طقف 

 

میسن غاد  صقر  باتهم و  ِشراب  توکس و 

میلست بش ، ِباوخ  هدرک  ار  همه  یلع  زجب 

الوم ار  هناقشاع  لد  ِدرد  تسا و  بش 

الوم اب  تسا  مرحم  وا  دیوگ و  هاچ  هب 

***

تسیرگ تخس  تسشن و  یبیرغ  جنُک  هب  یلع 

؟ تسین همطاف  ربق  كاخ ، نیا  نم ، يادخ  ادخ ،

تسا گنس  هلیبق ي  زا  ام  لد  ارچ  وگب 

؟ تسا گنت  ام  تسد  الوم ز  لد  ارچ ؟ ارچ ؟

تس هداد  نامبیرف  ناطیش ، یشحو  هاگن 

تس هداد  نام  بیس  هناثیبخ  هّکس  سنج  ز 

میدرگ یم  رود  دیشروخ  لدلد  ارچ ز 

میدرگ یم  روک  لثم  لمج ، ِدرگ  هب  همه 

ددنب یم  راقفلاوذ  ادخ ، ریش  هک  نیبب 

ددنب یم  راقفلاوذ  الب ، ِعفَد  يارب 

درک نیمآ  شادخ  دومن و  قشع  ياعد 

درک نیز  ار  مزر  زاتکت  ِلُدلُد  هرابود 
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داتفا هار  هب  نونج  قشع و  يداو  راوس 

داتفا هار  هب  نوخ  يوج  بش ، رکشل  نایم 
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تسوا هنیس ي  يور  هب  تفالخ  رهُم  هچ  رگا 

تسوا هنیپ ي  هناشن ، ار  یلع  سابل  یلو 

تسا یلع  ناتسآ  ِجنُک  ناهج  جنگ  هچ  رگا 

تس یلع  ناوخ  ماش  توق  نیوج ، نان  هّکت  ود 

دنام یم  هیآ  هب  الوم  هلمج ي  نینط 

دناوخ یم  هبطخ  دنوادخ  نحل  هب  یلع 

میدرَم رگا  میوش ، الوم  رتوبک  ایب 

میدرگ یمن  يرعشا  هدکبش ي  درِگ  هب 

دننادان ردقچ  هفوک  مدرم  هک  نیبب 

دنناطیش ياه  بادُرم  رباع  هرامه 

دنروک لد  تسپ و  شیدنا و  بش  ردقچ  نیبب 

دنرون ِرکنُم  دیشروخ  هیاس ي  ریز  هک 

***

وا تردق  هب  ات  تسین  يا  هلصاف  هچ  رگا 

ور ریز َو  هنادواج  متس ، مامز  دوش 

ددرگرب دوز  هک  رتشا  کلام  هب  وگب 

ددرگرب دوب ، هدنام  مدق  ود  کی  هچ  رگا 

درک ار  دوخ  راک  رکم ، ابا  بیرف  وگب 

دروآ بارتوبا  هاپس  هب  ار  قافن 

تسالوم ندرگ  يور  يدوخ  غیت  هک  وگب 
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تساهنت دوخ ، هاپس  رد  یلع  هک  ایب  ایب 

ص:20
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تسا نآرق  باتک  هچ  رگا  هزین  يور  هب 

تسا ناطیش  دامن  خزود  هنارت ي  یلو 

***

تسا بآ  یب  هسامح ، خرس  ِلُگ  ارچ  وگب 

تسا باوخ  ههلا ي  وت ، نم و  مشچ  يادخ 

تسا ماُّطق  هاگن  اب  ام  ِلد  ارچ  وگب 

تسا ماُّطق  هاگن  ات  ام  هلبق ي  ریسم 

ار مغ  تمرح  مینادب  ردق  هک  ایب 

ار مجلم  نبا  مینارب  راید  نیا  زا 

میراد رگا  رس  هب  ار  یلع  قشع  هک  ایب 

میرادرب مشچ  هّیواعم ، ياه  هّکس  ز 

مینک عورش  ام  تسه  یسفن  ات  هک  ایب 

مینک عوقو  زا  شیپ ، ار  هعقاو  جالع 

نتفگ یلع  اب  شیوخ  لد  زار  تسا  شوخ 

نتفگ یلع » ای   » شیورد یمخز  بلق  هب 

نماد زا  شتآ  دزیر  یم  وت  بلق  هک  رگا 

نم اب  دوش  یم  گنت  یلع ، خرس  قشع  هب 

ربب هانپ  یلع  غیت  هیاس ي  هب  ایب 

ربب هاقناخ  هب  ار  تلد  زوس  زوسب و 

نک الوم  هب  رظن  ناوخب و  قشع  زامن 
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نک او  بل  لفق  زاریش  ظفاح  لاف  هب 

دنکب اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد  »

( شرآ  ) کیپ رذآ  اضریلع 
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لد هبعک 

، اهنت هکی و  كولس  تمالس  ریپ 

ارحص نشور  ریسم  زا  دوب  هدمآ 

ثداوح داب  تسد  هب  هدرپس  لقع 

ادیش شوشم و  هدز  نابایب  هب  رس 

هدناکت هنیس  تخرد  زا  رابغ  گرب 

ادیوه قشع  راهب  وا ، سفن  رد 

تس هتفرگ  باتفآ  زا  یبارش  ماج 

اضعا حراوج و  نآ  زا  دیوشب  هک  ات 

تسم زا  رت  تسم  هداتسیا  اپ  ود  يور 

الاب ملاع  نیمز  رد  دنز  هسرپ 

دیشروخ يرای  هب  دش  زاب  يا  هنزور 

اشامت قرغ  هاگیاج ، نآ  زا  ریپ 

نامیلس حون و  هیبش  ار  یسک  دید 

ایرث خرچ  تسوا  ناماد  هب  تسد 

ص:22
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شعوضخ هب  ناگراتس  یمامت  هام 

احیسم بانج  وا  هاگرد  هدنب ي 

دزیا تیامح  اب  هک  ییاشگ  لین 

اّمعم هچ  ره  يور  هتفرگ ز  هدرپ 

تسوا يرواد  يادصرد  يا  هبذاج 

انیب لد  ره  جنک  هب  هداهن  قشع 

نشور هدش  وا  هاگن  اب  بش  هچوک ي 

ادیپ هدش  وا  رد  اه  نرق  هدشمگ ي 

شرادم درگ  باهش ، نوچ  نایگدرپ 

اه ناج  زکرم  تسوا  دنناس و  هیشاح 

تفر لد  هبعک ي  تشذگ  ینآ  هس  ود  کی 

ادوس شتآ  داتفوا  ریپ  رس  رد 

تسش ناج  لد و  زا  تسد  درک و  اهر  هقرخ 

اسآ نونجم  شورخ  رب ، ناج  هب  هلعش 

يریوک مرُه  عاعش  شهآ  یمرگ 

ایرد یطحق  دنب  تشپ  وا  هیرگ ي 

راتفرگ قشع  ماد  هب  یماک  هتخوس 

امیپ هیداب  شالت و  رپ  يا  هدز  بت 

جنر زا  یشیامن  وا  حور  یسک  یب 

اج ره  هب  هدومن  اهر  تبرغ  رگنل 
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رداچ هدز  اهوزرآ  رازاب  رس  رب 

ابیز تب  نآ  هرابود  دنیبب  هکلب 
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تفگ وا  هب  داتف و  شلد  ياپ  هب  لقع 

 

اغوغ هچارس ي  يدش  ناس  نیا  هک  تسیچ 

ناکد هب  هدیسر  یشتآ  ارم  تفگ 

الاک یمامت  دش ، دود  شرثا  زک 

تسین امش  راگزور  لاح  نآ  نم  لاح 

ادرف یتخس  ياه  هلق  ارم  تسین 

دناسر قشع  رهش  هب  ار  شدوخ  هک  ره 

الوم ترضح  لامج  رد  دوش  وحم 

يدارکا یلع  تمه 
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ریدغ

لیعامسا حبذ  رارکت  دهاش  ریدغ ،

رغصا هنشت ي  زاورپ  هعقاو ، زور  هب 

لیقع نب  ملسم  نالفط  هیرگ  ریدغ :

رتشا ِکلام  ياهرگج  هتخل  ریدغ 

ریخاتسر ریدغ  تیالو ، ِدلُخ  ریدغ :

ربمغیپ شود  يور  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ  ریدغ :

ناملس نطاب  هب  یتفگش  ِزار  ریدغ :

رتسکاخ لت  ریز  لد  شتآ  هک  نانچ 

مالسا هماقا  لدع و  ینعی  ریدغ ،

رپرپ لُگ  ود  داتفه و  ینعی  ریدغ 

...ینعی ریدغ 

يدارکا یلع  تمه 
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دنتفر اجک  ناهگان  اه  همزمز  مامت 

بش همین  ياه  هنزور 

دنراد یمن  هگن  ار  نیمز 

مفابب هک  ار  میاهوم  هتشر ي  نیملهچ 

...و دنروخ  یم  لق  تتمس  هب  اه  بیس 

...بالات

هک یهاچ  يوت  دنتفا  یم 

يرب و یم  نآ  رد  رس 

دچیپ یم  دوخ  هب  یتسه 

- دنتفر اجک  ناهگان  اه ، همزمز  مامت  - 

هام هدرپ ي  مین  تشپ 

ینز

دنز یم  گنچ  ار  نامسآ 

باتهم هدیشارخ  تروص  ات 
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یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


دروایب نییاپ  ار  اه  هتشرف 

نم رد 

بشما دنک  یم  هیرگ 

ار سیخ  ياه  هچوک 

مدرگ یم  رب 

وت یب  نیمز 

...هک تسیا  هدیشارخ  هنوگ 

يدمحا رحس 
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یلع ياهسفن  رطع 

دش باتهم  هنشت  یبش  همین 

دش بآ  وت ، هزوک  زا  رت  هنشت 

تشذگ یهایس  زرم  زا  وت  رعش 

دش بادرم  لد  رد  يا  هنزور 

دنلب ناراب ، هزادنا ي  وت  دق 

دش باتهم  هکرب ي  وت  تروص 

دیدن ار  بش  تروص  یسک  وت  زج 

دش باوخ  همهمه ي  زا  رپ  رهش 

تساه هچایرد  رتسب  تنهریپ 

دش باریس  هیفاق  زا  رت  هنشت 

تخانش ار  یلع  ياهسفن  رطع 

دش بات  یب  هک  هچنآ  ره  هنیس ي 

یمیهاربا ههیجو 

ص:28
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دش یمن  الوم  یسک  الوم  زجب 

دش یمن  الوم  یسک  الوم  زجب 

دش یمن  اباب  ناسک  یب  يارب 

يزیچ مرگ ، هاگن  نان و  زجب 

دش یمن  ادیپ  یلع  نابنا  رد 

تشاد یقشاع  نان و  همقل  کی  طقف 

دش یمن  انعم  نان  قشع ، نودب 

متشون بش  ار  لزغ  نیا  ناج ! یلع 

دش یمن  ادرف  لزغ  نیا  نودب 

دنناوخب وت  یب  اه  هژاو  دش  یمن 

دش یمن  ابیز  وت  مان  یب  لزغ 

ناج یلع  تنامشچ  نویدم  ناهج 

دش یمن  او  تهاگن  یب  بش  لد 

تسا نامسآ  تسد  سوناف  یلع 

دش یمن  ادیپ  بش  هار  وا ، یب  و 

یمیهاربا ههیجو 
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دوب یسک  هچ  وا  دناد  هچ  سکات 

دشک یم  هاچ  ِلد  هب  رس  هنابش  يدرم 

دشک یم  هآ  دنک و  یم  هیرگ  هتسهآ 

نینچنیا هک  اهنت  هبیرغ ي  نیا  تسیک ؟ نیا 

دشک یم  هارمه  هب  توکس  زا  ییایرد 

دوش اهر  شضغب  رتوبک  سفق  زا  ات 

دشک یم  هاوخلد  تولخ  هب  يرس  بش  ره 

دنک یم  هیرگ  وا  هیرگ ي  ياپ  هب  اپ  بش 

دشک یم  هاکناج  مغ  نیا  راب  هنوگنیا 

داب ِتسد  دوب  یسک  هچ  وا  دنادن  سک  ات 

دشک یم  هام  خر  هب  يا  هدرپ  ربا ، اب 

بوجحم يدمحا  نیسح 
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درد

هَچ ششوج 

دوب هلان  ساکعنا 

_ه ه_ا لان

دوب هلالآ  تبرغ  زا 

دنتخات قح  قطان  باتک  رب 

دوب هلاجد  زا  رپ  ناشوماخ  رهش 

دنتخانشن ار  _د  یشروخ تمر  ح_

دو هلاس ب_ نیدنچ  نا  _ شافخ ضغب 

دورس يرعش  يرعاش  ره  نآ  زا  دعب 

دوب _ه  لان دو و  درد ب_ ساک  _ عنا

يدسا هللا  حور 
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_ر بلد رازه  نآ  هژاو ي  ه_ر 

دراد _ر  بلد رازه  نآ ، هژاو ي  ه_ر 

دراد ربو  _ نص لگ  _ش  لز _ غلا تیب 

تسین اه  یضورع  يوزارت  هب  شنزو 

دراد رد  _ یح هک  هیفاق ، ششوج  ه_ر 

يدسا هللا  حور 
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_د یحوت هد  _ جس

وم نمس  يراذع  نیمیس  شود  رد  ز 

وکشم هب  نادنخ  تسم و  ارم  دمآ  رد 

ییابرلد یبوخ و  زا  هک  تعلط  هچ 

ولهپ هدنبات ، رهم  هم و  رب  هدز 

ناشیرپ هدرک  شراسخر  هدنشخر  هب 

وتسرپ رپ  رت ز  هیس  وسیگ  ود 

نکفاریش يوهآ  ود  وچ  شمشچ  ود 

وربا ود  ریز  هب  هدیمرآ  زان  هب 

ناویح بآ  بل ، لعل  رد  هدرک  ناهن 

ونیم غاب  ور ، ِهام  زا  هدرک  نایع 

ناجنس هتکن  هشیدنا ي  وچ  ینایم 

وم نایم ، نآ  زا  تریح  رد  هک  ینایم 

نید لد و  يالب  يا  یئک ، متفگب 

وک نزرب و  هنتف ي  يدش  ناسنیا  هک 

ص:33
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نم قح  رد  ربم  اتفگ : دیدنخب و 

! وگنخس داتسوا  يا  دب  ِنامگ 

ادرف هبعک  هناخ ي  رد  هک  ینادن 

؟ ور زا  هدرپ  دشک  قح ، تیآ  گرزب 

ششیپ هک  یلاعم  لامک  رهپس 

وت ُهن  خرچ  نیا  هّرذ ، زا  رتمک  دَُوب 

رگنل كالفا و  دیحوت  رحب  مالسلا  هیلع  یلع 

وراب جُرب و  ار  دیرجت  رهش  مالسلا  هیلع  یلع 

تردق تسار  رَدَق  نارمع ، ِروپ  مالسلا  هیلع  یلع 

ورین تسار  اضق  نادزی ، ّرس  یلع 

ار وا  دناوخ  ادخ  ور  نآ  زا  هللادی 

وزاب هب  شداهن  ییادخ  ِروز  هک 

ردنکس شمزر  دزیرُگ ز  َهبور  وچ 

وطسرا شمزح  تریح ز  هب  یلفط  وچ 

هدنب شیمور ، ناطلس  وچ  نارازه 

ودنه شینیچ ، ناقاخ  وچ  نارازه 

دشاب شون  همه  وا ، زا  شین  رگا 

ورادشون همه  وا ، زا  درد  رگ  و 

شتآ هب  بآ و  هب  تراشا  رگ  دنک 

وخ تلصخ و  ار  ود  ره  دوش  نوگرگد 
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نکیلو شیادخ  زا  ناوخب  رتورف 

وگ شرترب  همه  زا  ادخ  زا  ریغب 
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یّقح هار  کلاس  را  ونشب  نمز 

وپ یلع  هار  يآ و  زاب  هار  ره  ز 

نز وا  ناماد  هب  مّلظت  تسد  وت 

وزارت ار  قح  تسا و  لدع  نازیم  هک 

عفرا هک  شلامک  فصو  هب  ییوگ  هچ 

وج ِیهام  ار  رحب  هر  دنادن 

ناک زا  لعل  یمه  دیآرب  ات  الا 

وب ار  هفان  یمه  دشاب  هک  ات  الا 

نشلگ کشر  یتعلط  هتخورفا  رب 

وژان کشر  یتماق  هتخورفا  رب 

شزان رس و  زا  هدرک  اپ  هب  تمایق 

وجلد زیگنا و  لد  عیدب و  يدرس ؟ هچ 

یتسم تسم و ز  تسم  هدش  هداب  ز 

وکالُه غیت  وچ  هدیشک  وربا  ود 

دیوش هک  یتفگ  لاخ  شبل  جنک  هب 

ودنه هّچب  یکی  نت  اقب ، بآ  هب 

شیور يوم و  دق و  مشچ و  لاخ و  بل و 

وس ره  هنتف ز  بوشآ و  هدرک  اپ  هب 

وت زا  تسا  کلم  هنوگ  نیا  هک  يدرک  هچ 

وهایه شورخ و  ماحدزا و  زا  رپ 
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قح قح  گناب  دنز  نوچ  بش  غرم  نیبب 

وه وه  گناب  دشک  نوچ  قح  غرم  نیبب 
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تمحر رحب  نارکیب  یلو ، مالسلا  هیلع  ِیلع 

ومآ هرطق  زا  رتمک  وا  ِدوج  اب  هک 

، شلالج ِنامسآ  دنلب  ياپ  هب 

وناز زجع ، دص  ود  اب  نامسآ ، هدز 

نارود ناریش  هک  نادزی  ریش  مالسلا  هیلع  یلع 

وسار وچ  وس ، ره  هب  نازیرگ  شمیب  ز 

ییوگ هک  ینادن  شزرب  ّرف و  رگم 

وزرب ِزُرب  زا  زرمارف و  ِرف  ز 

نادیم گنت  ناهج  شمزر ، نادیم  هب 

وگ نانچمه  کلف  شمزه ، ناگوچ  هب 

ینابش ِراک  گرگ  دنک  شلدع  هب 

وهیت هب  يزور  زاب - دهد –  شدهع  هب 

تلع بیع و  ره  اربم ز  شلامج 

وهآ صقن و  ره  زا  مالسلا  هیلع  ارعُم  شمالک 

ناج لد و  زا  دهد  رگ  وق  هب  تزاجا 

وق دنک  شتآ  رد  اج  تفص  ردنمس 

ملاع قالخ  قولخم  تسار  ادخ 

وا تردق  دی  زا  دش  قلخ  ناهج 

نایصع تس  یناهج  باوث  شرهق  هب 

وفعم تس  یناهج  هانگ  شرهم  هب 
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شک رد  هداب  وا  قشع  هناخمُخ ي  ز 

وش لد ، ِزمغ  وا  رهم  هنامیپ ي  هب 
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شحدم هب  مدورس  هماچ  همغن  یکی 

وجاوخ يدعس و  حور  ناز  دنا  تسم  هک 

رداق تس  هدوبن  یلاعت  قح  زج  هب 

وهامک ار  وا  فصو  دنک  ات  یسک 

_ا نیب وچ  نو  _ خلد نا و  _ يرگ وت  يود  ع_

ونیم مّر چ_و  ناد و خ_ _ نخ وت  _ّب  حم

عفرا يداه 
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یلعای

یلع ای  منابز  درِو  دش  وت  يابیز  مان 

« یلع ای   » مناوت دشخب  یمغ  ره  ِعفد  هب  ات 

تسا نمیا  يراصح  مناراگزور  ِدنزگ  زا 

یلعای مناج  ِزرح  ات  ارت  مان  ما  هدرک 

، یلکشم ره  زک  هتکن  نیا  ردپ  زا  مراد  دای 

یلع ای  منابز  رب  دیآوُچ  ناسآ  مَهَراو 

يروای تمانز  مهاوخیم  تساخ  تسشن و  رد 

یلع ای  منابرهم  مام  تخُومآ  بدا  نیا 

، مغ تسین  یباتفآ ، مراد  وت  رهم  زا  لد  رد 

یلع ای  منامسآ  تفه  رد  تسین  رگ  يرتخا 

ارم نودرگ  ات  دید  تیوُک  ناراداوه  زا 

یلع ای  مناما  ّطخ  یتفآ  ره  زا  داد 

متفای يراسکاخ  ِلامک  تهاگردب  ات 

یلع ای  مناتسآ  ِّزِع  تسین  ار  نامسآ 
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یسکیب مرج  هب  رد  ره  زا  هدنار  يدنمدرد 

یلع ای  منانُچ  مرآ  نوُچ  يور  تیوُسب  نم 

دیما مشچ  ماوت  ِفُطل  وترپ  َرب  زُج  تسین 

یلع ای  مناد  کین  يراگتسر  هار  هک  ناز 

، مرَجال یمیقتسم  ِطارص  قح  ِيوُسبوت 

یلع ای  منامُگیب  ینیقی  اب  هر ، نیا  رد  نم 

تست رهم  زا  يا  هناورپ  فکب  »م  دازهب  » نوچ ات 

یلع ای  مناحتما  زور  یئاورپ ز  تسین 

یهاشنامرک دازهب  هللادی  دای  هدنز 
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الوم تیالو 

میدادیب ِدنسم  هب  وُج  هدبرع  هن 

میداشرا ِربنم  هب  نانُک  هوشع  هن 

دنُک داش  ناهج ، ِقلخ  ِلد  هک  اهناز 

میداشلد یلع  ِتیالو  هب  اهنت 

یهاشنامرک دازهب  هللادی  دای  هدنز 
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قطان نآرق 

تسین یلع  ربنم  رب  تفر ، قطان  نآرق 

تسین یلع  روانهپ ، ِرفک  ِناهج  نیا  رد 

! الوم دنزرف  ار ، هناخ  دز  رد  هک  سک  ره 

تسین یلع  رد  ِتشپ  هک  رگید ، نکماو  رد 

اه بش  همین  هفوک ، ِدرس  ياه  هچوک  زا 

تسین یلع  رذگم ! همطاف ، تارطاخ  يا 

يرادن انعم  يدش ، سک  یب  مه  وت  تبرغ !

تسین یلع  رگید  نوچ  يآ ، نوریب  هاچ  زا 

دنزوسب مهاب  ناقشاع  ِمامت  دیاش 

تسین یلع  رشحم ، رد  قشع ، ِعیفش  یتقو 

مرادن یفرح  یلع ، زج  مه ، یلع  یب  نم 

تسین یلع  رفاک ، ِقشاع  يا  وگم ! رگید 

قشعات تسا  يراج  نوخ  ِقرش  زا  نم ، يالوم 

؟ تسین یلع  رتسگ ، ناهج  ِرون  نیا  هتفگ  یک 

يدرجورب یقداص  دوعسم 
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الوم

الوم ِیناهنپ  ِتروص  ءانسح ، ِءامسأ 

الوم ِیناشیپ  رد  میلست ، زا  ینآرق 

دنخبل کی  حیبست  اب  ، تفر یم  نورد  بش  زا 

الوم ِینادر  دوخ گ_ تشگ ، یم  رب  هیر  اب گ_

ییاهنت روش و  زا  يا  هناخیم  رد  هدیشوپ 

الوم ینایرع  هظحل ي  هیرگ ، ریشمش و 

رادرب ار  هرفس  یلاخ ، نان  قشع و  تسا ، ردق 

الوم ینامهم  زا  یقوشعملا  هلیل  رد 

دنخبل یهاشنهاش  ربص ، ریدغ و  ِدرم 

الوم ینازرا  نامسآ ، _ن و  یمز  ِ مکح

يدرجورب یقداص  دوعسم 
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الوم ياهمشچ 

تساه بیرغ  ِقشع  نشور و  ِغارچ  تمشچ ،

؟ تسانشآ هزادنا  هچ  تسم ، ِباتفآ  نیا 

منک یم  رکف  مه ، هب  هدینت  بش  دیشروخ و 

تسام يانشآ  نیرت  سانشان  هظحل ، نیا 

ینز یم  فرح  نابز  دنچ  هب  نم ! يالوم 

تسادصیب يایند  وت  ياه  مشچ  هنوگ  نیا  هک 

تخانش ار  هیرگ  وت ، ِتبرغ  هب  ناهج  ییوگ 

تساوزنا ِموهفم  همه ، نیا  زا  يا  هرطق  و 

تسوت هاگن  رد  يرفس  ناهج ، ِندوب  مگ 

؟ تساجک ات  چوک ، نیا  ِرخآ  درک  كرد  یک 

مه ریوک  تهاگن  هب  دنک  او  راطفا 

تساهراد هزور  نیرت  هنشت  ِناذا  تمشچ 

يدرجورب یقداص  دوعسم 
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یسک یب  ياه  هظحل  ِنایم  ناریح ،

الوم یسک ، یب  ياه  هظحل  ِنایم  ناریح ،

ارهز ِرتسب  رانک  بشنآ ، دوبن  اهنت 

دندناوخ يرپ  اهدص  یلع ، کشا  اب  هارمه 

ارهز ِرکیپ  رب  ار ، گرم  زامن  نایرگ 

يدرجورب یقداص  دوعسم 
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مالسلا هیلع  یلع 

 ! مالسلا هیلع  یلع  ناشفارون  دیشروخ  تنشور  هاگن  يا 

! یلع نامیا ، وترپ  تدوجو  ياپارس  يا 

زرو هشیدنا  لداع  شناد  نید و  ياوشیپ 

یلع نادیم ، هصرع و  ره  رد  گنهاشیپ  وت  يا 

اروت نوچمه  یکی  رگید  دنک  ادیپ  یک  رهد 

یلع نارود ، ره  نادجو  رد  هدنز  هناگی ، يا 

راقفلاوذ الا  فیسال  یلع  الا  یتفال 

یلع ناسنا ، هوُسا  يا  رشب  رخف  هیام ي 

هام دیشروخ و  وترپ  هاگ  هسوب  تهاگراب 

یلع نادرگ ، وت  مشچ  رادم  رد  اه  ناشکهک 

نارکیب ره  رد  تسا  هدیچیپوت  ملع  ترهش 

یلع ناماس ، يا  هداد  تمکح  نیع  رد  ار  ملع 
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راگزور ياه  هحفص  نیرفآ  روش  تا  هماخ 

یلع نافرع ، تمکح و  نید و  روشنم  تا  همان 

یگنازرف هشیدنا ي  طخ ، هب  طخ  تیاه  همان 

یلع نآرق ، نشور  ياه  هیآ  تیاه  هبطخ 

تیشوماخ زا  يدایرف  ام  شوگ  رب  دسر  یم 

یلع ناتسلخن ، هاچ  رد  ار  هچنآ  يدوب  هتفگ 

قح وت  رادرک  قح و  تهار  قح و  تمالک  يا 

یلع نازیم ، صخاش  لدع و  رایعم  تتریس 

لمع رد  ار  دوخ  راتفگ  يا  هدرک  يراج  کین 

یلع ناشوج  همشچ ي  تمکح  جیورت  رهظم 

یگریت رب  دشک  یم  نالطب  طخ  تراقفلاوذ 

یلع نایاپ ، یب  کیرات  بش  رب  یباهش  نوچ 

ریوک رد  ار  ناگنشت  دبیرف  یم  یبارس  ات 

یلع نافوط ، زا  دزیخ  یم  ارف  تگنهرف  جوم 

تسین هاگآ  سک  چیه  تقلخ  رارسا  زا  وت  زج 

یلع ناسنا ، تیناسنا  ردق  دسانش  ات 

رتزوسلد یسک  وت  زا  دومن  ادیپ  ناوت  یک 

یلع ناسنا ، تیرح  شزرا  رادساپ 

تسین شیرادینش  سح  یلع  يا  نیگنس  شوگ 

یلع نامولظم ، دایرف  نامسآ  ات  دور  یم 
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تس یگدازآ  ظفاح  تیاشگ  ربیخ  يوزاب 

یلع ناینب ، یب  مصخ  ره  هشیر ي  نب  زا  نکرب 
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رابب ار  ترهم  تسا ، قشع  یطحق  نرق  نرق ،

یلع نارابرپ , رابرپ  تمحر  باحس  يا 

نیمز رب  تبحم  زا  راشرس  ربا  يا  رابب  سپ 

یلع نآ , نیا و  هودنا  مغ  دیوُشورف  ات 

نرق هدیتفت  نیا  رد  از  ناراب  ربا  يا  رابب  سپ 

یلع نادجو ، یب  رصع  نیا  رگم  دیآ  دوخ  هب  ات 

تسا نم  نایاپ  رعش ، نیا  دسر  ینایاپ  هب  رگ 

یلع نایاپ ، یب  درم  يا  اهتنا  يرادن  وت 

ینیورپ رهچونم 
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دوب مدق  تباث  یقشاعرد  یلع 

دوب مرکو  دوجزا  ییایرد  یلع 

دوب مدق  تباث  یقشاعرد  یلع 

دیباوخ گرمزا  يرتسبرد  یبش 

دوب مسق  کیرب  ناج  ياپ  ات  یلع 
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دوب ادخ  لابند  رمع  مامت 

دوب ادخ  لابند  رمع  مامت 

دوب ادج  قح  ریغز  شکاپ  لد 

الوم هک  درادربخ  مخریدغ 

دوب یفطصم  نیشناجو  یصو 
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اقآ ملاب  یم  وت  هب  هعیش  ِنم 

مراد هچ  ره  مامت  ینعی  یلع 

مراگزور لدع  يوگلا  یلع 

اقآ ملاب  یم  وت  هب  هعیش  ِنم 

مرابتعا يارب  یتسه  دنس 
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هتفرگ اج  میاهرعش  رد  یلع 

هتفرگ اپ  مدوجو  رد  یتیبود 

هتفرگ اج  میاهرعش  رد  یلع 

یتیبود نیا  هتفرگ  يروش  بجع 

هتفرگ (س ) ارهز ترضحزا  ددم 
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الوم وت  اب  تحار  تسه  ملایخ 

الوم وت  اب  تحار  تسه  ملایخ 

الوم وت  اب  تلادع  هدروخ  هرگ 

مدرک وت  يارهز  رذن  ار  ملد 

الوم وتاب  تعافش  مه  تمایق 

امیت هموصعم 
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مخریدغ

تیالو مهد م_ن ب_ر  یم  تدا  _ هش

 

_ت نام ار ض_ نآ  دَو  مخر ب_ _ يد غ_

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  _ّم_د  حم _د  مآ عادو  _ لا نآ ح_ج  رد 

 

تراشا ار ب_ا  وا ع_ل_ي  داد  نا  _ شن

_و تر هدژ ب_ _ مر _ ثوک یقا  يا س_ هک 

 

تراشب _ن  يا هداد ب_ر ت_و  _م  ياد خ_

تفگ نم  هب  شلیربج  یحو  اب  ادخ 

تما _ قار _ هب ناکم ، _ن  يا رد  نام  ب_

ناو و _ خب دو  نیش خ_ _ ناج ار  ع_ل_ي 

 

_ت لا _ سر _ن  يا دو  لیمکت ب_ر خ_ نکب 

تعامج يا  داد : ادن  قح  لو  _ سر

 

_ت _عا طا زا م_ن ك_ن  دومر : _ فادخ

ّ_د مح _ مار  " الوم _ُت  نُک َم_ن   " ناوخب
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تعا _ مج الو " اذ ع_ل_ي م_ ه_  " وگب
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درکادخ ها  _ گرد _ه  بور نآزا  پ_س 

 

توا _خ_ ساب نادز پ_كا  يا ي_ هک 

_ت سالوم را  هک ي_ یسکرب  نک  مرک 

 

_ت مایقرد شعیفش  متسه  نم  هک 

_ش نانم _ شد _م ب_ا  نم _ شد _ا  ياد خ_

 

تداسحو ضغب  زا  نک  شظفح  دوخ  وت 

_ي نا _س_ كربمغی نک ب_ع_د پ_ _ یلو

 

تیا نو ح_ك_ _ مضم دندر  ضو ك_ ع_

دو _ باد _ خر یفط ش_ي_ _ صم ّیصو 

 

تداه ار ش_ نآ  _د  هد مخر  _ يد غ_

امیت هموصعم 
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دنک یم  يرارق  یب  شیارب  اه  بش  نامسآ 

دنک یم  يرارق  یب  شیارب  اه  بش  نامسآ 

دنک یم  يراد  هدنز  بش  شندید ، ضحم  هام 

دوش یم  امرخ  نان و  قایتشا  زا  ریس  هناخ 

دنک یم  يراوس  اباب  هناش ي  يور  لفط 

تسا هداس  ریصح  کی  شیارب  ایند  شزرا 

دنک یم  يراگزاس  دوخ  هنهک ي  سابلاب 

یحض سمش و  هنییآ ي  هدراچ  شزامناج 

دنک یم  يرای  هقلح  کی  ششخب  شعوکر  رد 

دوش یم  شهاگداز  مدرم  ياه  لد  هبعک ي 

دنک یم  يراوجمه  نایادگ  اب  یتقو  هاش 

وا زا  یمشچ  هشوگ ي  ياپ  هب  دتفا  یم  غیت 

دنک یم  يرادیاپ  یتقو  تسا  قشع  هدجس ي 

یلع دباوخ  یم  تیبملا  هلیل  هظحل ي 

دنک یم  يراظتنا  مشچ  یلو  ربمغیپ  ياج 
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نیمز بلق  رد  تسا  یجنگ  ندعم  شکشا  درم 

دنک یم  يراد  زار  یه  همطاف  زا  دعب  هاچ ،

دنز یم  شضغب  ریز  رهاوخ  تشپ  ردارب  ره 

دنک یم  يراوگوس  مه  البرک  رد  شبنیز 

درب یم  وزاب  يور  اه  ملع  شسابع ، تسد 

دنک یم  يرارف  ار  نمشد  رون ، تارف  زا 

دوش یم  تمایق  اروشاع  رهظ  شنیسح  اب 

دنک یم  يراقفلاوذ  صقر  وحم  ار  اه  مشچ 

دوش یم  ربکا  هللا  اه  هزین  رب  شربکا 

دنک یم  يرایبآ  ار  شرغصا  قلح  غیت ،

دوش یم  ناراب  ضغب  مهس  ریش  ياه  هساک 

دنک یم  يراد  هزور  هدروخ ، مخز  رانا  کی 

..هدش قشاع  شتقلخ  اب  ادخ  هک  يدرم  تسیک 

دنک یم  يزار  هآ و  شیارب  مه  مجلم  نبا 

تساه هچوک  يانشآ  اه ، بش  همین  سانشان 

دنک یم  يرابدرب  ابیز  هچ  ربیخ  حتاف 

روپ فلکت  کنشور 
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نا _ یقتم يالوم  دال  _ یم

ییوت ابیز  ییوت  _ا  بیز نو ، _ نف وذ  لقع  مشچ  رد 

ییوت انعر  ییوت  انعر  نونج ، قشع و  هدید ي  رد 

يرتشم ار  تخر  هام  يرپ ، رو و  مدآ و ح_ ه_ر 

ییوت _ا  ضیب ییوت  _ا  ضیب ير ، _ بلد نامسآ  رد 

لّصتم یناج  مسج و  اب  لِگ ، بآ و  ناهج  زا  رود 

ییوت اد  _ یپ ییوت  اد  _ یپ لد ، مشچ  رد  یناهنپ و 

                 

دلسگب ملقع  _ر  یجنز دروآ ، روز  نونج  مد  ه_ر 

ییوت _ا  جنآ ییوت  اجنآ  مور ، ییاج  هب ه_ر  اما 

ناشوخ مزب س_ر  _ر  یم يو  ناشکایرد ، یقاس  يا 

ییوت ابهص  ییوتابهص  ناشف ، یم  تسَم  مشچ  ناز 

ییوت یقاب  منم  یناف  ییوت ، یقاس  ییوت  یتسم 

ییوت اغوغ  ییوت  اغوغ  ییوت ، یقاتشم  تایاغ 

ما یتسه  نوچ  یتسین  رد  ما ، یتسم  نامز  دمآ 

ییوت الاب  ییوت  الاب  ما ، یتسپ  زا  یمغ  دَو  _ َبن
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مشُه یب  تقشع  ماج  زو  مشوخ ، رس  تیور  رهم  اب 

ییوت _ا  يوگ _ي  يوت _ا  يوگ مشُماخ ، نابل  نیا  رب 

نا سنا و ج_ ها  دالیم ش_ نا ، _ یع دمآ  بجر  هام 

_ي يوت یلوَا  ییوت  یلوَا  نآ ، نیز و  يو  تمعن  رد 

                     

ازف ناج  ینحل  هفرط  اب  یضترم ، حدم  هب  ناوخ  رب 

_ي يوت الوم  ییوت  الو  َم_ _ي ، تفال راوسهش  ياک 

هولج گ_ر تکاپ  تاذ  ُدب  _ر ، تشیب شنیر  _ فآ زا 

ییوت العَا  ییوت  العَا  رسب ، رس  ملا  لها ع_ زو 

                 

نیچ هشوخ  تنایب  ّورک  نیقیلا ، ملع  نمرخ  زا 

ییوت انِسا  ییوت  انِسا  نیمالا ، ُحور  وت  درگاش 

دحَا ًاو  _ فک ارت  دو  _ بن دمتعم ، يافطصم  زج 

ییوت اّقح  ییوت  _ا  ّقح دمّصلا ، هللا  بوبحم 

                 

ایر _ بک تاذ  دو  _ صقم ایلوا ، ها  _ شداپ يا 

ییوت اهنت  ییوت  اهنت  ایفخم ، ًازنک  تنُک  زا 

_يا ح_ق میس هنیئآ ي  _يا ح_ق ، بهص یقاس  يا 

ییوت ینسُح  ییوت  ینسُح  قح ، يامسَا  ینعم  ره 
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رس هب  رس  ار  ناهج  دریگ  رش ، دادیب و  شتآ  رگ 

ییوت اجلم  ییوت  اجلم  رَقَم ، دوبن  تهگ  رد  زج 

ادج مناد  ارت  يو  زن  ادخ ، مناوخ  ارت  نم  هن 

ییوت اتکی  ییوت  اتکی  ات ، ود  نیا  نایم  قرف 

                 

همهاو یب  نینچ  میوگ  همز ، _ مز مراد  هنا  _ تسم

ییوت ینعم  ییوت  ینعم  همه ، ملاع  دوب  تروص 
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وا تاجاح  اور  نک  یم  ور ، هدروآ  وتب  نیکمت  »

ییوت اناد  ییوت  اناد  وکن ، ای  شلعف  تسا  تشز 

                     

نیکمت میرک 
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نک هاچ  هب  رس  مالسلا  هیلع  یلع  هآ  هیبش  یهاگ 

نک هاگن  ایند  هب  زبس  ياه  هداج  اب 

نک هانپ  یب  يا  هدشمگ  يارب  يرکف 

ما هدیصق  ناجیه  ياه  هژاو  نم 

نک هارب  ور  ارم  ناوخب و  لزغ  بشما 

تسا هبیرغ  تنوخ  شدرگ  هک  اهزور  نیا 

نک هاچ  هب  رس  مالسلا  هیلع  یلع  هآ  هیبش  یهاگ 

ماف خرس  ربص  نیا  رد  تس  يا  هلایپ  حور 

نک هایس  ور  ار  هعجاف  تسم  بارحم 

اه هدنرپ  بورغ  يور  دیکچ  تحور 

نک هاوگ  ار  تدوخ  نوخ...برب  تزف 

نایدادح يداه 
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مالسلا هیلع  الوم  دای  رطع 

؟ دیآ یم  یسک  هچ  ماشم  هنتف ز  يوب 

؟ دیآ یم  یسک  هچ  ماینز  هعدخ  غیت 

داتفا ایند  هدرپارس ي  هب  شتآ  زاب 

داتفا الوم  هناخ ي  رب  دش و  شتآ  داب ،

دناد یم  دحا  هوک  طقف  هک  يدرد  هنهک 

دناد یم  دوخ  هک  هصق ، نیا  زا  دنبورف  مد 

دریگ یم  الج  ریشمش  هئطوت ، زا  یتقو 

         

دریگ یم  ایر  گنر  یگمه  نارای ، دهع 

***

دزرل یم  ناجیه  زا  بیجع  هچ  بشما  هچوک 

دزرل یم  ناذا  گناب  هلهله ي  رد  حبص 

ییالوم مدق  دجسم  هب  داتفا  هار 

ییالوم مد  رطع  زا  رپ  تشگ  نامسآ 
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! دش یناملظ  هچ  کیرات ! هچ  هچوک  نآ  دعب  ...

دش یناملسم  گناب  زا  یهت  مک  مک  هچوک 

دیآ یم  یسفن  يادص  ....رود  زا  مک  مک 

         

دیآ یم  یسک  ، کیرات هچوک ي  لد  زا 

دتفا یم  نورب  هچوک  نآ  زا  هریت ي  يا  هیاس 

         

دتفا یم  نونج  هب  هریت ، هیاس ي  زا  هچوک 

هداتفا الج  هب  بش  یگریت  زا  هیاس 

هداتفا اطخ  هب  هیاس ، ندید  زا  مشچ 

يراگنا ...بش  تملظ  رد  هدش  یفخم  هیاس 

         

يراگنا ...بطر  گنر  رد  هدش  نیریش  رهز 

تسا ناطیش  ابا  نادرم  هریت ي  زا  هیاس 

تسا نازرل  هدش و  هلاچم  سرت ، زا  هیاس 

هدروآ هانپ  ریشمش  هب  سرت ، زا  هیاس 

هدروآ هانپ  ریوزت  هعدخ و  رب  زاب 

ار شریشمش  هنشت ي  بل  يور  دز  هسوب 

ار شریگولگ  سرت  مغ  دروخ  ولگ  رد 

دمآ داب  رب  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  قرف  رب  غیت 
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" دمآ دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح  "

نینوخ ...الوم  هداس ي  نهریپ  نیا  کنیا 

نینوخ...الوم هداجس ي  هب  هک  ...رس  نیا  کنیا 

***

! بشما دجسم  هب  تسا  رینم  هام  هدجس ي 

! بشما دجسم  هب  تسا  ریما  دیباتشب !
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تسا هدش  ربمیپ  رون  یلع  رون  نامسآ 

تسا هدش  رطعم  زاب  یشوخ  يوب  زا  هبعک 

تسا قح  دتفیب ، هک  یفاوط  جح و  مسوم 

تسا قح  دتفیب ، هک  یفاکش  زاب  ار  هبعک 

***

يرادرب نابز  غیت  رگم  هعیش ! يا  کنیا 

يرادرب ناهج  راک  زا  هرگ  یناوت  یم 

دنراد يزاجم  نید  ایر ، لها  يا  هدع 

دنراد يزاب  ِرس  نید ، اب  هک  تسا  يراگزور 

میراپسب یلزا  مکح  هب  درد  نیا  دیاب 

میراپسب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نافلخ  ان  نیا  راک 

زورما ارام  یناملسم  لاح  نک  هراچ 

زورما ار  ام  یناد  یم  وت  لاوحا  لاح و 

***

میرادرب رگج  نوخ  ام  هک  تسا  مسر  هن  نیا 

...میراد رب  ردپ  ثاریم  تسد ز  نیا  زا  شیب 

یتمکح اضر  یلع 
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تسا هدز  اهلزغ  تایبا  هب  هیکت  یکچیپ 

شیپ زا  رت  هداس  یمک  رارسا  مرحم  ما  هدش 

شیپ زا  رت  هداس  یمک  رادهگن  زار  نم ! لد 

داتسرف یحو  یبرع  نابز  هب  دمحم »  » هب

شیپ زا  رت  هداس  یمک  راگنا  نم  ياه  لزغ  رد 

تسا یبوخ  دهاش  لزغ  تسا ، قشع  ِبش  الوم ، بش 

شیپ زا  رت  هداس  یمک  رادیب ، وت  ردقلا و  هلیل 

تسا هدز  اهلزغ  تایبا  هب  هیکت  یکچیپ 

شیپ زا  رت  هداس  یمک  راوید  هب  هیکت  ملزغ ،

تقاتا هب  يدرب  وت  هک  یخرس  لگ  لاحب  شوخ 

شیپ زا  رت  هداس  یمک  راب ، نیا  ربب  مه  ارم  و 

يردیح اریمس 

ص:64

یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


یلافس هساک ي  هرفسمه ي 

میشاب یلاع  میوش و  یلع  شاک  يا 

میشاب یلافس  هساک ي  هرفسمه ي 

مینز قرب  یکدوک  تسد  هب  هّکس  نوچ 

میشاب یلاخ  ياه  هرفس  روآ  نان 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 
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تسا شوخ  یسک  هب  سک  ره 

مالسلا هیلع  یلع  ِدای  نام  هنیس  دورن ز  زگره 

مالسلا هیلع  یلع  ِداد  تلادع و  لثملا  برض 

شیگدنز رد  تسا  شوخ  یسک  هب  سک  ره 

مالسلا هیلع  یلع  ِدالوا  میشوخ و  یلع  هب  مه  ام 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 
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شاک يا 

میشاب مدنگ  هتسیاش  هک  شاک  يا 

میشاب مخ  زا  يریدغ  نابل ، هنشت  رب 

تفگش هنوگنآ  یهاگ  نیسح  دننام 

میشاب مدرم  رکف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دننام 

( نژرا  ) یچ یئاد  نژیب 
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الوم اب 

! نم نییآ  ِيریطاسا  درم 

نم نیتسخن  ِناملسم  وت  يا 

رای زیربل  همه  اپارس  وت  يا 

راقفلاوذ یگنادرم  بحاص 

دیسر ناج  یبن ، مالسا  هب  وت  زا 

دیسر ناکما  هب  وت  زا  یبن  لسن 

نیبب ار  ام  یشیوخ  یب  همه  نیا 

نیبب ارام  یشیورد  هظحل ي 

يا هدرک  يردپ  نامیتی ، شیپ 

يا هدروآ  تدوخ  اب  ادخ  رطع 

دش هرهز  هم و  کشر  تا  ینشور 

دش هرهش  نیمز  يور  رد  وت  دوج 

وگب رسارس  ربص ، نیا  تلد  زا 

وگب ربمیپ  ياهنت  لد  زا 

اهزور نآ  هک  هدوب  نینچ  رما 

اهزورفا هلغشم  نامه  نیب 
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لیلج رما  هب  هک  اج  نامه  هبعک 

لیلخ تسد  هب  تس  هتفرگ  ياپ 

دهد اج  اروت  مسج  دوخ  لد  رد 

دهد انعم  وت  مالسا  هب  هک  ات 

اه شومارف  دای  دوش  هدنز 

اه شوماخ  یپ  يرایب  رون 

تشاد رون  دوخ  لد  رد  وت  ردام 

تشاد رود  هرظنم ي  نآ  هب  مشچ 

دور یم  دسا  تنب  همطاف ي 

دوش یم  نامز  يالوم  ردام 

، دش چوک  زا  رپ  هک  یخلت  بش  نآ 

، دش چوپ  اه ، هدز  نایصع  هشقن ي 

دوبن رتسب  هب  هک  یلوسر  ياج 

دوبن ردارب  ریغ  یسک  چیه 

سب تس و  هنیس  هب  دیشروخ  هک  لاح 

سب تس و  هنیدم  كاخ  رثا  زا 

دوب لهجوب  ُِرپ  هچ  رگا  هّکم 

دوب لهس  يا  هلئسم  ناش  ندرم 

تس یلجنم  نیمز ، يور  رگا  لدع 

تس مالسلا  هیلع  یلع  لدع  هک  دییوگم  چیه 
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تسا هتسخ  ناهج  زورما ، مالسلا  هیلع  یلعای 

تسا هتسب  اعد  شیپ  ولگ  هار 
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اه هماک  دوخ  تسا و  نونج  نرق 

اه همان  ندب  زا  دکچب  نوخ 

تسا هنشت  نوخ ، هب  نرق  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ای 

تسا هنشد  همزمز  زا  رپ  هیاس 

تسا هدش  تحار  هچ  لخن  نتخوس 

تس هدش  تمایق  تسایند ، رخآ 

هدمآ ام  قح  گنج  هب  رفک 

هدمآ ام  قدنخ  فرط  نیا 

اه هزین  رد  هب  رد  وت  مدرم 

اه هزین  رس  هب  دمآ  قح  فرح 

دنک لح  ار  هلئسم  رگم  غیت 

دنک لح  ار  هلهله  نیا  لکشم 

دنک تلادع  رکف  مد  ود  غیت 

دنک تیاکح  زاب  ار  وت  لدع 

دوش ناراب  هرجنپ ، نیا  رس  رب 

دوش ناساره  هظحل ، نآ  رد  ملظ 

! نکشربیخ دشرم  يا  مالسلا  هیلع  یلع  ای 

نم يالوم  وت  رمع ، همه  هب  يا 

! ریظن یب  لزغ  مّسجمرون !

ریگم او  مرس  ار ز  دوخ  هیاس 
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یتلود کباب 
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دنک یم  رت  بل  تریوصت  زا  هفوک  هاچ 

مرکیپ زا  زیر  زیر  داب  ار  تمان 

دنکارپ یم 

.اهبآ رد 

تهاگن

تسا مارآ  یسونایقا 

موش یم  قرغ  نآ  رد 

.مروآ یم  نوریب  بآ  زا  رس  رت ، هنشت  و 

دتفا یم  وت  رد  ما  هرهچ 

دنک یم  رت  بل  تریوصت  زا  هفوک  هاچ 

تسا ناساره  رهش 

هبعکلا ِبّرب  تُزف  نزب : داد 

دوش یم  هدینت  مهرد  رون  زا  ییاهریسم  تیادص  تشپ 

درب یم  ارم 
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اه ناتسلخن 

درب یم  ار  هزات  نان  يوب  و 

مشک یم  الاب  تناتسد  زا  ردقنآ  نم  و 

ارم ناگتشرفات 

دنرادرب ییاعد  زا 

! شکب سفن 

اه هژاو  نیا 

ار ترطع 

دنرب یم  اه  بیرغ  يارب  يا  همان 

دنام یمن  اج  يا  هناخ  چیه  رد  تشپ  هک  تسا  یتایب  نان  ناهج  وت ، رطع  یب 

نم ییاهنت 

تسا هدروخ  ناراب  یکاخ 

.درادن زامن  تیاهشفک  در  یب 

دنراد یمرب  كرت  وت  نابل  زا  اه  فرح  مامت  نزب  یفرح 

ینامحر میرم 
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اهبآ اهرازمدنگ و 

اهبآ اهرازمدنگ و 

اه رعاش  اه و  هتشک 

مییآ یم  وت  تمس  هب 

دنوش میسقت  وت  ناتسد  رد  ات  دنا  هدمآ  اهرازمدنگ 

اه ساد  يارب  یمهس 

اهرونت يارب  یمهس 

مشاب راز  مدنگ  زا  یتمسق  نآ  مهاوخ  یم  نم  اما 

دشون یم  بآ  وت  ناتسد  زا  هک  دوش  یم  یکشجنگ  مهس  هک 

دننزب فرح  کشخ  ياهلاس  دادعت  زا  دنا  هدمآ  اهبآ 

دنوش یم  هتسش  زور  ره  هک  ییاه  نابایخ  دادعت  زا 

دتسیان شرف  گنس  رب  هزات  نوخ  ات 

دتسیان راقفلاوذ  هیاس 

مشاب اهبآ  زا  یتمسق  نآ  مهاوخ  یم 

ص:73

یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  رارق  یب  یکچوک  هساک  رد  هک 

يریگب وضو  اروا  ات 

دنا هدمآ  لاسما  ياه  هتشک 

دتسیاب راقفلاوذ  نینوخ  نهاریپ  رد  ات 

تسوت دایرف  زور  ره  نآ  زا  و 

« دشکب ار  شناملسم  ردارب  هکنآ  رب  ياو  »

! نم يالوم  اما 

دنیآ یمن  تقوچیه  اهرعاش 

دنسیونب دنتسناوتن  يا  هژاو  چیه  اب  ار  تییاهنت  هک  ارچ 

ینامحر میرم 
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با _ تفآ ما  _ ما

دنک یم  يراکماک  يراس  همشچ  ره  اب  هچرگ 

دنک یم  يرارقیب  مد  ره  هنیس  نورد  لد 

اه مشچ  نامسآ  قوش  کشا  هناد  هناد 

دنک یم  يرایبآ  ار  اه  هنوگ  راز  هلال 

تسا یباداش  یتسمرس و  ینک  یم  وس  ره  هب  ور 

دنک یم  يراسُگ  یم  هراتس ، اب  دیاش  هام 

تسا شوخ  رس  رارقیب و  ماکداش و  مه  ناشکهک 

دنک یم  يراوس  ین  یلایخ ، یب  لفط  لثم 

قوش روش  رد  نمچ  اب  ارحص  هلال ، اب  یسلطا 

دنک یم  يراهب  صقر  اه ، هخاش  شود  هب  لگ 

تسادخ قشع  رهوج  شراب  گرب و  نونکا ، یتسه 

دنک یم  يراد  هدرپ  ار  وا  هبعک  هک  یسک  نآ 

باتفآ ماما  هنیئآو ، بآ  نیشناج 

دنک یم  يراد  هنییآ  نامسآ ، ار  شمدقم 
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تسافص هار  همشچ ي  نافراع و  رون  هچ 

دنک یم  يراسُگمغ  نابایب  هاچ و  بش و  اب 

یگنادرم تفأر و  تفاطل ، ییابیز ، ناج 

دنک یم  يراوجمه  ار ، قح  هک  يدادضا  عمج 

ار هنشت  ِناقشاع  ياه  هشیدنا  عرزم 

دنک یم  يرایبآ  شلالز  ِساسحا  ِربا 

بارتوب اهاط ، نیسای و  تمرح  رادساپ 

دنک یم  يراوخداش  هتسکش ، نامیتی  اب 

یلع ّالا  یتف  یلع و ال  الوم  ددَم  وگ 

دنک یم  يرایتسد  تیادخ  یشاب ، یلع  اب 

رفدار اضرلادبع  رتکد 
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ناهنو ادیپ 

ریدغ يانیب  هب  هداب  لد ، هتخیر  ات 

ریدغ يابهص  هدیزگ  ناهن ، ادیپ و 

دراد اج  نامسآ  ِجوا  رد  هک  دناد 

ریدغ يایرد  دنک ز  وضو  هک  لد  نآ 

« مارآ  » رفدار اضرلادبع  رتکد 
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دوش بارتوبا  دهاوخ  یم  هک  نآ 

دوش باتفآ  تساوخ  یم  گنس 

دوش باذم  دشاب و  يا  هظحل 

ریوک توکس  رد  تساوخ  یم  هزوک 

...دوش بآرپ  دشاب و  يا  همشچ 

...دیاب لزغ  نیا  داتسا  تفگ 

دوش بان  هزاجا ، اقآ  متفگ 

يرمع درذگب  هک  دیاب  تفگ 

دوش بارش  ات  روگنا  هروغ 

دسرب نامسآ  هب  دیاب  تفگ 

دوش بارتوبا  دهاوخ  یم  هک  نآ 

رهم نیهاش  دماح 
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مالسلا هیلع  یلع  غاد 

میوگ یم  یلع  یلع  لدز  رمع  کی 

میوپ یم  یلع  ِهر  افص ، قدص و  اب 

كاخ رد  مدنهن  هناد  نوچ  هک  هاگنآ 

میور یم  یلع  ِغاد  اب  هدش  هلال 

ادیش مساقلاوبا 
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میوگ یم  مالسلا  هیلع  یلعای 

میوگ یم  یلع  ای  زاین  ماگنه 

میوگ یم  یلع  ای  زامن  تقو  رد 

زار مرحم  يا  وت  تداهش  زور  رد 

میوگ یم  یلع  ای  زادگ ، زوس و  اب 

ادیش مساقلاوبا 

ص:80

یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ خ_م

ار ارحص  تشد و  زورون  رکشل  هتفرگ 

ار امرس  تسد  هتسب  لُگ و  ياپ  هدوشگ 

ربا هیاد  تشد ، هب  دّرمز  شرف  هدنکف 

ار ارفا  ورس و  ياپارس  هتسش  فطل  هب 

طاشن حور  هدیمد  ملاع  هدرم ي  ناج  هب 

ار احیسم  زجعم  نونم  هدومن  نایع 

هوکشب دوب  نانچ  لبلب  همغن ي  نمچ ز 

ار اسیکن  قنور  لثَم ، هب  دنکشب  هک 

نیدرورف تشهبیدرا و  تلود  فطل  ز 

ار انعر  نادهاش  رب ، هب  هدیشک  نمچ 

غاب ره  تحاس  هب  دناشف  رون  هفوکش 

ار ایرث  دنک  نیذآ  هک  هام  ناسب 

نونکا نرتسن  انیم و  غاب ز  ياضف 

ار ادیش  ناقشاع  هدش  يارسبرط 

نیبم لُگ  تلود  غاب و  هگراب  هب  ایب 

ار اراد  هوکش  ناهذا  تسا ز  هدرب  هک 
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ارس همغن  نارکاچ  لُگ ، دنسم  ِفوط  هب 

ار انیم  غرم  ادیش و  لبلب  وت  نیبب 

مدش غاب  يوس  قاشع  هلیبق ي  زا  نم 

ار ابیرف  یلُگ  هر  نیا  زا  منیبب  ات  هک 

لابقا تلود  تخب و  یهرمه  نمی  هب 

ار اجنآ  مدیدب  ینام  هناخ ي  شقن  وچ 

زورفا مزب  عمش  وچمه  نم  ِربلد  هداتس 

ار ابهص  نیکتاس  یکی  هتفرگ  فک  هب 

نوریب رس  هدیشک  نودرگ  هچیرد ي  زا  هَم 

ار ابیز  لامج  نآ  دََرب  هدجس  هک  رگم 

کشا يراکفاص  هب  قیاقش  گنر  هب  یهم 

ار انُرب  نالفاغ  دنک  قشع  ریپ  هک 

مرَح نیرئاز  وچ  شلامج  ِفاوط  یپ 

ار اپ  نآ  مرب و  هدجس  بدا ، تسد  هنیس  هب 

رغاس وا  تسد  متفرگ ز  سامتلا  هب 

ار ابیکشان  ناج  دنک  داش  هک  یهم 

درک یم  ناقشاع  هب  یهاگن  هفرط  زان ، هب 

ار اپیلچ  هرُط ي  اهر  هدرک  شود  هب 

درب یم  ناقشاع  لد ز  شا  یفسوی  لامج 

ار اخیلز  دص  ود  تریح  هَچ  رد  هدنکف 
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ناریح مدش  شندید  زا  هنیآ  ِناسب 

ار اسیرپ  نآ  ياپ  مدزن  يا  هسوب  هک 
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نم رس  رب  دیشک  تیانع  تسد  فطل  هب 

ار ام  افو  اب  يادیش  قشاع و  وت  يا  هک 

نادنخ تبل  دشاب و  افو  ریسا  تلد 

ار ابهص  ماج  قوشعم  فک  زا  ریگب 

تسیهاش نآ  يالو  رهم  یم  نیاک  شونب 

ار ایند  تس  هدز  تماهش  اپ ز  ِتشپ  هک 

، قشع هدیکچ  یلع  نامیا ، هصالخ  یلع 

ار اهلد  هدوبر  یمشچ  هشوگ  هب  یلع 

مصخ هنیس ي  هدیرد  فلاخم ، تشپ  هتسکش 

ار اناوتان  نامیتی  کشا  هدرتس 

فاصم زور  هک  ینکفا  درم  ِروالد  نامه 

ار اسآ  ریش  ِنادرم  تلوص  هدودز 

دوب نیفص  نینُح و  ردب و  هوزغ ي  زور  هب 

ار ادعا  ّفص  نیحانج و  تسکش  وا  هک 

یلع ماقم  نیبب  دلوتم  دش  هبعک  هب 

ار افصُم  رطاخ  وا  رب  دنهد  دزس 

، اهتقادص نشور  هنیآ ي  تسیلع 

ار ادوس  ياهگنز  لد  هدرک ز  كاپ  هک 

وا زج  سک  هدیدن  ار  یلزی  مل  لامج 

ار انیب  ریمض  نآ  اطع  هدرک  شادخ 
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ادخ ِداز  هناخ  دوب و  یبن  ّیصو  مالسلا  هیلع  یلع 

ار ارهز  يارس  رونم ، ردب  تسوا  مه 
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ایاپ ناهج  رد  مالسا  تکوش  دوبن 

ار اغوغ  ياه  هلعش  وا  رگ  دناشن  یمن 

دوب تدحو  ِتسم  قشع ، هدکیم ي  یلع ز 

ار اناد  يادخ  اج  ره  هب  دوتس  یم  هک 

دیزگب مخ  ریدغ  رد  دوخ  ِینیشناج  هب 

ار اناد  مالسلا  هیلع  یلع  رواد ، هدیزگ ي  یبن 

دوشگب رگدکی  ار ز  لُگ  هچنغ ي  وچ  بل 

ار الوم  نایلوم  همه  درک  باطخ 

ربهر یسک  یلع  زج  دوبن  نم  ِدعب  هک 

ار ام  ِتعیرش  مظعا ، ِدئاق  تسوا  هک 

دیوپ يرگید  ِهار  وا ، هر  زج  هکنآ  ره 

ار اتکی  راگدرک  نم و  ِدهع  هتسکش 

قلخ ِیجنم  ِگرزب  لامج  داب  هدوتس 

ار الاو  ِیلع  شناد ، دیزگرب ز  هک 

دنیوپاکت رد  رهم  هَم و  هک  ات  دیما 

ار اه  نامسآ  دیهان  همغن  هتفرگ 

داب نازورف  مالسلا  هیلع  یلع  ِرهم  وترپ  ناهج ز 

ار ایرث  دنک  نشور  هک  هام  ِرون  وچ 

نادنخ دشاب و  زور  حرف  دنمهوکش و 

ار الوم  ِياپکاخ  دنز  هسوب  هکنآ  ره 
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نادنخ یناوریش ، هلارکش  دای  هدنز 
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مالسلا هیلع  یلع  نامشچ  یتیب  ود 

ار _ي  لع ناراب  هنشت س_ت  _ن ، یمز

ار _ي  لع نا  _ فوط هدر ، دور م_ و 

_ه فوک هاچ  _د  يامن يرا  _و ج_ گب

ار _ي  لع نا  _ مشچ ياه  _ي  تیبود

يدازریش نیما 
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_ل ّكوت

_م لاع درس ، _ش  قاجا وا ش_د  زا  سپ 

_م لاع در ، زا م_ دوب  هد  _ نام _ي  لاخ هک 

كر زا ش_ _ر و  فک زا  دوبن  شمیب  _ر  گا

_م لاع در ، یم ك_ _ي  لع رب  _ل  كوت

يدازریش نیما 
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رد بش ق_

دو _ي ب_ لع زار  _ مه هاچ ، يولگ 

دو _ي ب_ لع زا  _ غآ بّر ، _ لا ُتز  و ُف_

رد رد ش_ب ق_ _ك  ئالم نآ  ِدورف 

دو _ي ب_ لع زاور  لا پ_ _ بقتسا ب_ه 

يدازریش نیما 

ص:87

یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


نامسآ لها 

_ت سین نارک  _ یب تحور  لثم  _ا  يرد و 

_ت سین نا  _ مسآ _ن و  یمز رد  _ت  لاثم

_ت يارب _ي ، _يا هنیا زا  _ر  تالا ت_و ب_

_ت سین نا  _ مسآ _ت  فه رب ت_ن  _ي  باجح

يدازریش نیما 
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جو رد ف_ جو  _ش ف_ باکر رد  _ك ، ئالم

جوم _ي  لع ایرد ، _ي  لع نا ، _ فوط _ي  لع

جوا رد  هراو  _ مه _ي  لو _ي ، كاخ _ي  لع

تدا _ هش بار  _ حم ناد و ب_ه  _ یم ب_ه 

جو رد ف_ جو  _ش ف_ باکر رد  _ك ، ئالم

يدازریش نیما 
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_ت فگش _ش  قن

هتخاب ادخ  هب  یتسه  همه  يا 

هتخاس هتخوس و  نید  هر  رد 

یَه هدرک  کلف  هب  لّکوت  ِبسا 

هتخات ادخ  ِشرع  ات  هرسکی 

تانئاک ِرَس  ِجات  ترد  ِكاخ 

هتخادنا رپس  ایند  وت  شیپ 

اشُگ ربیخ  ردفص  يا  نکش  فص 

هتخاونب وت  ِتسد  ادخ  ِتسد 

یلع يا  رظن  هب  یبیرغ  هک  سب 

هتخانشن هدید و  ارت  هدید 

تتیار ادخ  هن ، قفاوم  ِداب 

هتخارفا فرش  ِماب  رس  َرب 

یمدرمان ِشتآ  ترظن  رد 

هتخادگب ِنهآ  زا  رتغاد 
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لیقع ردارب ، ِتسد  فک  ِغاد 

هتخادرپ وت  یتفگش ز  ِشقن 

یلع اوقت ، هوُسا ي  يا  وت  ِمان 

هتخادنا رد  شرع  رد  هلُغلُغ 

دیشک تنوُخ  هب  هک  يدیلپ  ِتسد 

هتخآ ادخ  ِنآرق  هب  غیت 

هدازیلع سمش  یلع 

ص:91

یسکیب ياه  هظحل  نایم  www.Ghaemiyeh.comناریح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ شود 

تسا دیشروخ  کی  شود  هب  اذغ  امرخ و 

تسا هدیچیپ  يا  هراتس  سفن  رطع 

تسادخ ناریقف  باتهم  بش  بش ، ره 

تسا هدید  ار  نیا  هفوک ، میتی  لفط  ره 

يرفص اضریلع 
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تبحم

دوب هدمآ  شورخ  هب  تدرد  مغ و  زا  هاچ 

دوب هدمآ  شوگ  هب  هقلح  ادخ ، هب  ربنق 

مدبن زگره  وت  نتفگ ز  قیال  نم 

دوب هدمآ  شوج  هب  تتبحم  منوخ ز 

يرفص اضریلع 
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الوم يرکون 

مدرک یلوت  وت  يالو  رهمرب 

مدرک يربت  تنمشدز  رمع  کی 

مدونشخ ادخ  هب  تمایق  يادرف 

مدرک الوم  ترضح  يرکون  نوچ 

يرفص اضریلع 
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یناراب هچوک ي 

یناراب هچوک ي  بیرغ  يالوم 

ینام یم  هرجنپ  زبس  رطاخ  رد 

ریدغ یتسه ، ِلگ  يامن  هلبق  يا 

ینارای ِلد  هشیمه ي  ِتانج 

يرفص اضریلع 
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اشگ هرگ 

دنداد مناشن  اروت  مدز  هک  رد  ره 

دنداد مناوتان  ناج  هب  دیما 

دوب مراکرد  هرگ  تمایقزور  نوچ 

دنداد مناما  سپس  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  متفگ 

يرفص اضریلع 
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یتسبن ام  يور  هب  هاگرد 

الوم یتسه  نارکیب  هولج ي  يا 

الوم یتسشن  لد  ناج و  هب  قشع  اب 

زاین تقو  رد  هک  مینآ  هب  هدنز  ام 

الوم یتسبن  ام  يور  هب  هاگرد 

بسن يولع  نودیرف 
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نا ِششوج ج_

دش ایند  هناگیب ز  تساوخ  یم  ار  وت  هک  لد  نآ 

دش ایرد  ییایرد و  اوآ ، رپ  فک و  َرب  ناج 

دمآ شوه  هب  هنییآ  دمآ ، شوجب  وت  زا  ناج 

دش ادیش  هناوید و  دمآ ، شورخ  هب  لد  نوچ 

مرادید ِتریح  رد  مرارحا ، هقلح ي  رد 

دش ادیپ  وت  قشع  زا  مراد ، رس  هب  هک  يروش 

اهنابایب رضخ  يا  اهنادیم ، ِرسفا  يا 

دش ابفلا  قشمرس  اهناراب ، وت  قوش  زا 

_ت ياشامت هب  _ن  شور _ت ، يالوت هب  مداش 

اد ش_د _ يوه رارسا  _ت ، ياهنخس ِرو  ن_

بسن يولع  نودیرف 
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شنیرفآ ببس 

ببس ار  شنیرفآ  مامت  يا 

بش دعب  قداص ، حبص  عولط  يا 

روعش راکفا و  كاردا و  هلمج ي 

بجع رد  تلاصخ  ِفصو  زا  هدنام 

تسم وت  ِدای  زا  قلخ ، مامت  يا 

بت ِقرغ  تقشع  ز  یتسه ، همه  يا 

تسود يور  ِدای  هب  رخآ ، مَد  رد 

بل ریز  یتفگ  هبعکلا » ّبر  ُتُزف و  ،، 

تسوت ِفاصوا  زا  نکلا  منابز  نم 

بدا رعش و  وت ، ریسفت  زا  رصاق 

_غ يرد شد  _ یمهفن نشور  سکچیه 

بر لهج ع_ اب  _د  یشروخ ش_د 

بسن يولع  نودیرف 
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_ت يالو رون 

دز زاب  رس ، مالسلا  هیلع  یلع  ِرهم  زا  هک  ره 

درک زاورپ  رد  تخب ، زابهاش 

داهج يدرک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  هار  رد  هک  يا 

، داهن دیاب  یلو  ِتسد  رد  تسد 

تسا نمؤم  بلق  رون  تیالو  نوچ 

تسا نطاب  ار  یبن  نید  ِرهاظ 

ور هدرک  تّوبن  ناماس  هب  يا 

وجب ار  تیالو  سمش  ِوترپ 

یلَو ییوج  یبن  ِدعب  زا  هک  يا 

یلع يراد ، لمع  صالخا  وت  رگ 

تساجک نید  ِعرف  لصا و  دوخ  یلع  یب 

تساجک نیب  قح  هدید ي  دش ، نایع  قح 

ریپ دنپ  نیا  نم  ونشب ز  افراع 

ریدغ مخ  زا  مه  یشون ، رگا  یَم 

راکشآ دیامن  رشحم  هئشن 

رامخ وک ؟ ار  یلع  ِماج  ِیتسم 
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تس مالسلا  هیلع  یلع  یفاک ، ناهج  تامهُم  زا 

تس مالسلا  هیلع  یلع  یفاص ، هداب ي  ار  نایفوص 

تسا ندرک  الوت  یشیورد  لصا 

تسا ندروآ  مَد  هب  مَد  الوم  هب  ور 

تس یلع  وا  مان  هکنآ  الوم  تسیک 

تس یلجنم  نافرع  دیشروخ  شخُر ، و ز 

تسا قلطم  شمکُح  هکنآ  ناطلس  تسیک 

تسا قح  رب  نیشناج  ّیصو و  مه 

شیوخ ِراک  رد  نک  هشیدنا  افراع !

شیپ هب  روآ  یلع  اب  تعیب  تسد 

تسین هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  ریغ  زا  فراع 

تسین هار  رد  یلع  زج  ار  ناکلاس 

تسا کلاس  ِهار  ریپ  واک  مالسلا  هیلع  یلع  زج 

تسا کلاه  ییوپب  رگید  یهر  رگ 

راذگ الوم  هَر  رد  رس  افراع !

راذگاو دوخ  ار  هناختب  هبعک و 

مالسلا هیلع  تسیلع  یقاب  ملاع و  نیا  تسا  یناف 

تسیلع یقاس  یم و  ضوح و  رغاس و 

هتخیگنا ناج  ِکشَر  یناولهپ ،

هتخیوآ مَد  ود  غیت  رمک ، َرب 
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هام هتشگ  ار  تنطلس  ِنامسآ 

هاشداپ نوُچ  ار  رقف  نیمزرس 

افّصلا راد  هّفص ي  ِرادم  فص 

یفطصم ّیصو  یفاص ، یفوص و 
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ایلوا هاپس  جوف و  شدرگ و 

، ایلوا هاش  نادیم و  رکشل و 

نم ِنامیا  يا  نید و  يا  مالسلا !  هیلع  یلع  يا 

نم ناج  رد  تترضح  يالو  يا 

روهظ زمَر  یئامسا و  وت  هک  يا 

رون ِرون  يا  قلطم و  ّیلو  يا 

، قبس ملاع  زا  هدُرب  ندُوب  يا ز 

قح باب  يو  یبن ، ملع  ِرد  يا 

، زامن وت  ِيالو  یب  دوبَن  هک  يا 

زایتما دوخ  ار  هناختب  هبعک و 

عمج وت  رد  یهلا  ياه  تفص  يا 

، عمش وچمه  ار  ادخ  ِتاذ  ِتولخ 

حور وت  یسیع  یسوم و  مشچ  هب  يا 

حون ِناج  يا  متاخ و  ّیصو  يا 

دور هب  یسوم  هدنراد ي  اوه  يا 

دوه رذن  يا  سنوی و  ياعُد  يا 

دصر نودرگ  يا  لاثمت ، کلف  يا 

دسا لبنس  ناشکهک  ِهار  هب  يا 

حور ِهار  رب  وگن  ار  نت  ِبحرم 

حوتف امرف  اشُگ  ربیخ  يوزاب 
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يزیزع دمحا 
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الو _ت م_ يانع

نامگ یب  تساه  ناج  یتسم  نیع  تسین ، مُخ 

نامگ یب  تسایرد  هصالخ ي  وگن ، همشچ 

تفر باتفآ  رگا  تسین  ساره  بش  زا 

نامگ یب  تسادرف  ِیمرگ  تشپ  وت  مان 

دنک رظن  یلجت  ِغاب  هب  ناممشچ  ات 

نامگ یب  تسام  هرجنپ ي  هدوشگ  تمان 

نامسآ تسا و  نیمز  رابتعا  هک  تمان 

نامگ یب  تساهاط  هناقشاع  ریسفت 

دننز یم  هنعط  ارچ  تسا  رثوک  ِباریس 

نامگ یب  تسافوکش  هشیمه  غاب ، نیا 

لضف يارب  هنرگ  میتداعس و  مک  ام 

نامگ یب  تساّیهم  وت  هرفس ي  هراومه 

راسکاخ ِداب  يا  یشتآ  بآ و  قیفلت 

نامگ یب  تساپرب  هزجعم  وت  هنیس  رد 
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ینمأم غاب  نیا  دوش  نازخ  زا  نمیا  ات 

نامگ یب  تساوخ  یم  وت  وچمه  هتفگن  یتح 

_د سر یمن  شرهم  _ي  سوب ياپ  هب  ره ك_س 

نا _ مگ یب  _ت ، سالوم _ت  يانع زا  رعش  نیا 

يزیزع رفعج  دیس 
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وت ما  هب ن_ _ر  گم اهنت 

دوش الم  رب  ملد  ِزار  هک  ناوخب  يرعش 

دوش التبم  اه  هرجنپ  هب  لد  هک  نیا  ات 

رت میظع  ایرد ، تعسو  ناوخب ز  يرعش 

دوش اهر  لحاس ، مهّوت  زا  هک  يرعش 

هام باتفآ و  ینشور  هب  ناوخب  يرعش 

دوش ادص  ممشچ  مهبم  توکس  رد  ات 

امن میرای  ملد ، تسد و  هتسکش  الوم !

دوش اه  هنییآ  مدمه  هتسکش ، نیا  ات 

میا هدرمن  تقشع  یمان  مانز  الوم !

دوش ادج  ام  زا  وت  رهم  دابم  يزور 

خلت ياه  يزور  نیا  تواقش  مدنام و  نم 

دو _ شاود مم  _ خز وت  مان  هب  _ر  گم _ا  هنت

يزیزع رابج  دّیس 
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تس یلع  اب  ربیخ  حتف  راک  گنج ، نامز  رد 

تسوا مان  ممیرکای  میلح و  ای  میلع و  ای 

تسوا مان  ممیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  حور 

تسا میالوم  وا  هک  میوگ  نیملاعلا  بر  دمح 

تسوا مان  ممیقتسملا  طارص  زا  روظنم  دصق و 

یلع   ِ ناسحا قافآ ‘  ات  هدرتسگ  يا  هرفس 

یلع ِنامهم  هرفس ، نیا  رب  میتسه  یگلمج 

تسکش ار  نادکمن  دروخ و  کمن  دمآ  یسکره 

یلع نادکمن  زا  میتسه  هدرورپ  کمن  ام 

! تسین هدازآ  مدرم  مارم  نیا  ییافو ! یب 

تسین هدامآ  سک  چیه  اما  تسا  کیدزن  گنج 

وا مان  نودب  ربمغیپ  نآرق و  زا  نتفگ 

! تسین هداجس  رد  رهُم  اما  تسا  حیبست  رطع و 

تسا لکشم  تماما  یب  توبن  دیحوت و  كرد 

تسا لکشم  تمالع  یب  ياههار  زا  روبع  بش 
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تسا ندروآ  ولگرد ‘  یناوختسا  مشچ ‘  رد  راخ 

تسا لکشم  تمایق  زور  ات  جنر  نیا  تقاط 

تس یلع  اب  ربیخ  حتف  راک  گنج ، نامز  رد 

تس یلع  اب  رشحم  زور  رد  همه  فیلکت  مکح 

! دنرد یم  وا  رب  قوش  زا  نهریپ  تعیب  تقو 

تس یلع  اب  رکشل  ياه  یهایس  اما  داهج  رد 

 ! دننک مکحم  ربت  اب  ار  اهغاب  راصح  ات 

دننک مکحم  رد  تشپ  زا  ار  هتفخ  ياهتفچ 

شابن شوخلد  وا  هب  ار  تتشپ  درک  مکحم  هکره 

!!! دننک مکحم  رمک  زا  ار  لگ  هتسد  نانابغاب 

مه هب  دچیپ  یم  هار  يادتبا  زا  ناشیاپ 

مه هب  دچیپ  یم  هآ  زا  اه  هنیس  ضرامت  رد 

هکرعم زا  رارف  رد  اما  ییورایور  ياج 

مه هب  دچیپ  یم  هارمگ  تلم  ياپ  تسد و 

دنا هدیباوخ  نم  تخب  نوچمه  رهش  نیا  مدرم 

دنا هدیباوخ  نهریپ  نایم  رد  هداتسیا 

 ! دنک یم  اوجن  ربق  درس  شوگرد  رفن  کی 

! دنا هدیباوخ  نفک  ریز  رد  هک  دیاش  ناگدرم 

تسین ماغیپ  هتسیاش ي  یلباقان  ره  شوگ 

تسین ماندب  مدآ  هاگیاج  کچوک  رهش 
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! تسا هدنادرگ  ور  هبعک  زا  یلع  زا  نادرگیور 

تسین مارحا  هماج ي  زا  مک  مزر ، سابل  نیا 
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تسین دولوم  یسک  رگید  یلع ، زا  ریغ  ار  هبعک 

تسین دوجوم  یلع  مان  یب  داجیا  ملاع 

ربخ یب  شنورد  زا  دنا و  هدرک  رد  رب  ْتشپ 

! تسین دودسم  ینزور  زا  ریغ  هب  رد  ياه  هقلح 

؟ تسیچ رادشک  يا  هفرس  زا  ریغ  هب  رد  ریجریج 

! تسین دود  زا  ریغ  هناخ  طایح  رد  ییاوه  ات 

نینچنیاک نآ  زا  دش  در  یتشهب  ياه  لگ  مسج 

تسین دوع  رطِع  رتمک ز  هتخوس  برد  يوب 

دروآ یم  بل  هب  ار  شناج  کشا ، یب  قه  قه 

تسین دود  یب  ِشتآ  زا  رت  هدنزوس  يا  هلعش 

یلع رادید  تقو  تعامج  نیا  مشچ  قرب 

تسین دولآ  مشخ  گرگ  ياهمشچ  قرب  ریغ 

دیدج یکبس  اب  لاملا  تیب  میسقت  عقوم 

تسین دونشخ  وا  تسد  زا  هدش ، مک  شمهس  هک  ره 

تسا هتشغآ  رهز  هب  تعیب  عقوم  رد  ناشتسد 

! تسین دولآرهز  غیت  زج  ناشدنخبل ، سپ  رد 

دش رایس  يا  هبعک  لکش  دیشوپ ، ابع  ات 

تسین دوبعم  یسک  وا  زج  نینچنیا  ار  يا  هبعک 

دوبن يدرمناوج  مسر  اهشیورد  اب  ربک 

تسین دوج  دیایب ، تنم  زا  یثحب  رگ  مَرَک  رد 
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 ! تسا یشیورد  یشیدنارود و  نایاپ ، یب  گنج 

تسین دوس  زا  ریغ  میدرک ، ام  هک  ییاهنایز  نیا 
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تسا هدیشوپ  انشآ  ياه  هنیس  رد  قح  ّرس 

تسا هدیشوپ  ادص  نیا  رب  یلو  نالهاان  شوگ 

یسک نأش  رب  تس  هدوزفین  رخاف  هماج ي 

! تسا هدیشوپ  ابع  کی  اهنت  نرق  نیدنچ  هبعک 

! دوب هچ  شبات  یب  حور  باهتلا  دیمهف  هاچ 

دوب هچ  شباصعا  لیلحت  تلع  رخاوا  نیا 

دنشک یم  نوریب  ریت  شیاپ  مخز  زا  زامن  رد 

 !! دوب هچ  شباوخ  گر  شنارای ، دنتسناد  بوخ 

رهم یمیظع  رغصا 
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ملتاق وت ‘  لتاق  نم ‘  رکنم  وت ‘  رکنم 

تسا َرت  يرادیب ‘  ماگنه  رد  هدولآ  باوخ  مشچ 

تسا رت  يراج  رگا  دور  دراد  لیس  قایتشا 

نامک يرآ  سرتب  وا  زا  دومن  تمیظعت  هک  ره 

 ! تسا رت  يراک  وا  ریت  دش  رتشیب  مخ  رَدَق  ره 

تس یلع  اب  مّرحم  شیوشت  جاوما  ریدغ  زا 

! تس یلع  اب  مغ  نیا  مخز  تمایق  زور    ِ دوخ ات 

ریغ تسد  زا  رهز  ماج  دشونب  دیاب  تبقاع 

تس یلع  اب  مّدقم  طخ  رد  هک  ره  کلام  لثم 

 

ملتاق وت ‘  لتاق  نم ‘  رکنم  وت ‘  رکنم 

! تس یلع  اب  متاخ  ياهتبحص  يور  يوار ، هتفگ 

 ! حون دوب و  یسیع  لوق  یسوم ‘  میهاربا و  فرح 

تس یلع  اب  مدآ ، دشاب  تمایق  زور  رد  هک  ره 

مد ود  غیت  مرح  لها  اب  تس  هتفگ  مد  هب  مد 

تس یلع  اب  مد  کی  هک  ره  دنامن  مد  کی  یلع  یب 
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دنا هتفگ  یسدق  سافنا  قداص  نایوار 

تس یلع  اب  ملاع  ریبدت  ادخ  نذا  اب  هکنیا 

تشادن یقرف  نیمز  اب  اهنامسآ  دوب  یلع  ات 

تشادن یقرف  نیا  زا  شیپ  اراد  شیورد و  هبتر 

لزا زور  زا  هدوب  یگرزب  رایعم  حور ‘ 

تشادن یقرف  نیب  هاتوک  اب  دنمشناد  مسج 

دوش یم  ادیپ  جنر  نامز  سکره  رهوج 

! تشادن یقرف  نیشنرس  اب  ادخان  نافوط  لبق 

دنک یم  نشور  میلست ، ار  قولخم  هبتر ي 

! تشادن یقرف  نیمالا  حور  اب  سیلبا  قلاخ 

تسا دصقم  اهنت  ههاریب  اب  هار  نیب  قرف 

! تشادن یقرف  نید  رفک و  شتسرپ ، لصا  رد  هنرو 

رهم یمیظع  رغصا 
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قشع ربمغیپ 

تسا يرارقیب  قرغ  هکم  ياوه 

تسا يراج  هبعک  رد  يا  هزات  میسن 

یناگدنز شخب  حور  میسن 

یناهج کی  هن  رفن ، کی  يارب 

هتفرگ ناج  یتسه  کلم  مامت 

هتسجخ ابیز و  دولوم  نیا  زا 

تسا راهب  دالیم  زور  هتسجخ 

تسا رارق  رب  اجنیا  رد  لگ  رارق 

یبوط خاشرب  یلع  يور  لگ 

ام تقلخ  يارب  دش  هناهب 

دمآ رد  " وا " " تسلا  " هک ار  لزا 

دمآ ردیح  قشع  هب  مکبرب " "

" يرآ  " قشع اب  بر "  " هب متفگ  نوچ  و 

يرارقیب اب  یهرمه  يارب 
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دوب یلع "  " اب ندوب  ِبح  شلیلد 

دوب یلع "  " اجنآ نم  رکذ  مامت 

مه ینعم  مه  یقشاع  یلع و 

مک يرگید  نآ  یکی  نیا  نودب 

تسا قشع  دالیم  بش  بشما  نیمه 

تسا قشع  دازمه  یلع  دناد  ادخ 

تسا ناگدادلد  بل  رکذ  یلع 

تسا ناگ  داتفا  لد  يانمت 

يراد قشع  زا  غارس  لد  رد  رگا 

يراذگ یم  شرانک  رد  ار  یلع 

تسا باتفآ  بان  يانعم  یلع 

تسا بآ  يراج  همشچرس ي  یلع 

تسه التبم  يدرد  هب  هک  سکنآ  ره 

تسه اود  شدرد   " یلع ای   " دیوگب

یتسه هدنز  ات  یلع ، ای  وت "  " وگب

یتسم تسم  شیالو  ماج  زا  هک 

قشع رثوک  ماج  تسم  یتسم ؟ هچ 

قشع ربمغیپ  یلع  یقاس ، یلع 

یمیظع هلارما 
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تسا هدش  ناما  یب  کشا  رگ  هراظن  ناهج 

تسا هدش  ناکچ  نوخ  ربا ، دزو و  یم  بورغ 

تسا هدش  نامسآ  یناوخ  هیثرم  ِنامز 

تسا هتسویپ  هرد  هودنا  هب  هوک  هوکش 

تسا هدش  ناور  نیمز  رب  اه  هرظنم  کشا  و 

« دینک هیرگ  » فیدر اب  نیمز  هتفگ  هدیصق 

تسا هدش  ناغف »  » هیفاق نامز ، هدورس  لزغ 

دنزیر یم  حبص  مشچ  زا  همه  نارتوبک 

تسا هدش  ناما  یب  کشا  رگ  هراظن  ناهج 

تسا هتسب  ار  قشع  يان  ناهج  ضغب  مامت 

تسا هدش  ناهن  رظن  زا  یلع  هک  نامز  نآ  زا 

تفرگ ياج  هنوگچ  شحور  هک  تفگش  یسب 

تسا هدش  نامسآ  هب  ملاع  ود  هک  نامسآ ، رد 
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دنداتفا هیرگ  هب  ار  ناهج  مجح  مامت 

تسا هدش  نآ  تقو   » هک تقلخ  رصنع  راهچ 

مه زا  میوش  ادج  ام  یلع  مان  نودب 

« تسا هدش  نامزلا  رخآ  ادخ ، ریش  نودب 

ییافص تصرف  داشرف 
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_ر ینُم جار  س_

، اریبک ًاماما  ردیح  هاش  یلع 

، اریذن ًاریشب  دّمُحم  دعب  ز 

شمکح هب  یسرُک  ضرا و  نامز  نیمز و 

اریدق ییش  ّلُک  یلع  ناد ، یلع 

لد رد  تسه  یلع  رهِم  هک  سکنآ  ره 

اریطتسُم وا  ّرش  زا  نمیا  دُوب 

تفگ ادخ  ردیح  دالوا  ِهاوخدب  هب 

، اریعَس یلصَی  ًارونت و  وعدَی  هک 

ار یلع  الوم  حادم  تسکاب  هچ 

، اریرَطمق الو  ًاسوبع  موی  ز 

رثوک ًاروهط ز  ابًارش  ءاقَس 

، اریرهمَز ًاسمّش و ال  دننیبن 

اهاش وت  ِماعطلا  َنوعمطَی  دوب 

اریسا ًامیتی  رگید  نیکسم و  هب 
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تسا لوسر  دمحم  ّمع  نبا  یلع 

اریزو نوراه  تفگ  اخا  یسوم  هک 

مناج لاوحا  هدیشوپ  تسین  وت  ز 

اریصب ًاعیمَس  یتسه  وت  قحلا  هک 

بکوک رهِم و  هَم و  نشور  تسه  وت  ز 

ارینم اجارِس  ملاع  ود  رد  ییوت 

_د بای يال ت_و  يو و  هک ك_ _س  کنآ ره 

ار _ یکنرک _ نم _د  نسرپن _ش  لاح ز 

یهاشنامرک تریغ 
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خیرات رباع 

کح تسا  خیرات  بلق  رد  يرباع  ياپدر 

ادخ امرخ و  نان و  اب  يرباع 

وا ماگ  ره  زا  دیور  یم  لزغ  دص 

اونیب ناکدوک  فیدر  اب 

وخ یمیرک  دیعس 
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یلع قشع 

یلع اب  مدرک  زاغآ  ار  قشع 

یلع ای  منابز  زا  دتفین  ات 

کلف ات  دیاشگ  رپ  را  لیئربج 

یلع ات  ندیسر  دناوتن  زاب 

دید جارعم  بش  ربمغیپ  هکنآ 

یلع ایوگ  وا  هدوب  منامگ ، هب 

يرهوش ار  همطاف  نوچ  یمناخ 

یلع اقآ  زا  رت  قیال  وا  تسیک 

وجتسج ییامن  رگ  ار  نید  رحب 

یلع ایرد  نیا  رّد  کش  یب  تسه 

ناه هک  ربمغیپ  تفگ  ار  نیملسم 

یلع الوم ، نیا  تسا  نیا  نم ، _د  عب
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نانمشد یتح  شنارای و  رکذ 

یلع ّالا  یتفال  هشیمه : ات 

تفر رمع  دربن و  سک  ام  زا  یمان » »

یلع ادرف  دوش  ام  عیفش  رم 

( يرهش تفن  یمان   ) روپ میرک  بارهس 
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( یلع  ) نیریش هرهچ  نامز ، خرس  لگ  حور 

تسا هدمآ  هام  بناج  زا  نم  مشچ  ینشور 

تسا هدمآ  هایس  مشچ  کمدرم  نیا  رب  رون 

تسوا نیریش  هرهچ  نامز  خرس  لگ  حور 

؟ تسا هدمآ  هانپ  هب  لگ  شنت  رطع  رد  هک  تسیک 

ادص شوماخ  تبرغ  بش ، ییاهنت  مدمه 

تسا هدمآ  هاچ  رس  زا  نیمز  ضغب  نیرتروش 

؟ يدش لد  هیبش  وت  ای  دش ؟ قشع  هیبش  گنج 

تسا هدمآ  هاوگ  هب  نوخ  وت  مان  هب  وگم ! چیه 

تشادن دیدمت  تصرف  ناهج ، زاغآ  زا  هک  قح 

تسا هدمآ  هار  همهنیا  یلع »  » ریشمش یپ  رد 

یناگرگ مرکا 
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يردیح هاگن 

تساه هلان  ام  لد  ها  رد چ_ هآ 

تساه هلالآ  تبرغ  زا  اه  هلان 

تسیردیح هاگن  ریسفت  قشع 

تساه هلاجد  یناریو  وا  مان 

روپ یمرحم  زیگنا  حور 
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_ق شع _ر  پسهر

تشاد رگد  ِتسد  کی  هب  ریشمش 

تشاد رفس  راب  نمی ، قشع  رپسهَر  نآ 

تریح هنیس  رد  همه  رس  نارظن  بحاص 

؟ تشادرس هچ  ادوس و  هچ  رالاس ، هلفاق  ناک 

، یتسه هب  لوغشم  دش و  یتسه  هناگیب ز 

تشاد رظن  هچ  ولهپ ، ود  ریبدت  هک ز  میوگ 

دوب ناهج  هب  تقیقح  ِيایرد  نک  شواک 

تشاد روُص  شقن و  نیا  زا  هنازرف  لد  غراف ،

، میدوبن دوب و  يا  هریاد  نیا  زکرم  ام 

تشاد ربخ  زار  نیزا  شیوخ  زا  ربخیب  نآ 

دنتسه هک  دندوجو و  هچ  بحرَم ، سراف و  نیا 

تشاد رثا  هچ  یخولک  لیس ، ِهر  ِّدس  رد 

تسین رنه  ملظ ، یشک و  مدرم  رز و  روز و 

تشاد رنه  هچ  ییادخ ، ِدرم  نانچ  دیناد 
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روخ نیوج  نان  مه  هد و  ناریقف  هب  نان  مه 

تشاد رطخ  راک  نیا  بلط  تسایر  ِرهب  زا 

ار ادخ  دوب ، ادخ  ِقلخ  لد  ِناطلس 

تشاد رمک  هنیرز  مغ  یک  ابق ، هنیمشپ 

رایغا وچ  ءانبا  همه  شلدع  رضحم  رد 

تشاد رگج  نوخ  زا  هن ، توق ، ناسک  ِنوخ  زا 

قافآ همه  رد  یلع  وچمه  يرگد  ِروپ 

تشاد ررض  هچ  یتیگ  ردام  رگا  تشاد  یم 

سب یلدکاپ  نینچ  درم  ِفرش  رخف و 

تشاد رسپ  هدازآ  رب ، هب  ینیسُح  دننام 

یهاشنامرک ینیعم  میحر 
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نا _ هج _ف  طع _ه  طقن

دش مخ  ات  تشذگ  يرمع  هک  دناوخ ، هروس  هچ 

؟ دش مک  شتقاط  هک  يرکذ  هچ  عوکر و  ِیپ 

درک همزمز  هچ  دش  خیرات  هچ  تفر  عوکر 

دش مَخ  شدینش  يارب  تانئاک  هک 

دوب هدمآ  دمحا  ِجارعم  بش  دش ، دنلب 

دش مدآ  طوبه  نامز  تفر  هدجس  هب 

دوب تقلخ  ناهج  فطع  هطقن  هک  وا  مه 

دش ملاع  دودح  شغیت  هیاس ي  هک  وا  مه 

دندوب شا  هتفگن  تاملک  ناگراتس 

دش مرحم  هاچ  هک  ار  وا  بش  ياه  هنیس  هب 

لزا ِزور  داد ، هیکت  مالسلا  هیلع  یلع  ماظن  رگم 

دش مکحم  هقیقد  کی  رگا  شرع  نوتس 

تس مالسلا  هیلع  یلع  كاپ  نینج  هبعک  تصخر  لیلد 

دش میرم  رذع  تسناوتن  مه  حیسم 
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دپتب دوخ  ِنوخ  هب  دیاب  هک  تس  يرس  مهم 

دش مجلم  نبا  لیباق  هک  تشاد  قرف  هچ 

تخانشن دوخ  نامهیم  هبترم ي  هک  رگا 

دش مهارف  ارچ  مدآ  تقلخ  ِطاسب 

داتفا شوج  هب  نامز  نآ  لزا  ياهبارش 

دش مغدم  وت  رس  نوخ  هدید ز  بآ  هک 

دنام دّدرم  نامز  ياه  هبرقع  مامت 

دش مرحم  هد  ای  کی  تسیب و  حبص  هک 

_ت فرگ لاب  _ت  ساخنرب _ي  لو تفر  هد  _ جس هب 

دش _م  سجم شا ، هدا  _ جس _ه ي  شوگ _ت  شهب

ییازریم دیعسدمحم 
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هو ي ح_ق _ لج

یلع يّالوت  ناماد  هب  تسد  یملاع 

یلع يامیس  تعلط  هنیآ ي  هَم  رهم و 

دوش هناوید  قشاع و  دبا ، هب  ات  لزا  زا 

یلع يادوس  هشیدنا ي  رس  هب  دراد  هک  ره 

قشع رهوگ  نآ  ِرد  رب  دربَن  یهار  لقع 

یلع ياوام  لزنم و  نیقی  تسناج  هنُک 

دوجو ّرس  زا  رگم  نایامن  تشگ  قح  تاذ 

یلع ياشامت  رهب  ناهج  دیشورخ  هک 

وا زج  هب  ینیبن  چیه  ینک  كاپ  رظن  رگ 

یلع يادیپ  تروص  ناهن  هدید ، زا  بیاغ 

تافص یمامت  هب  قح  دنک  هولج  ات  تساوخ 

یلع يابیز  خر  رد  ناشن  داد  ار  شیوخ 

سکنآ تقیقح  ِهاگرد  هب  هار  دََرب  یم 

یلع يایرد  یم  زا  دشچ  بان  يا  هرطق 
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ثبع هب  ینیشن  ماهبا  هدرپ ي  رد  تخس 

یلع يالاو  رهوگ  يا  هتخانشن  وت  ات 

رگا قافآ  هرهش  دوش  قاتشُم  قشع 

یلع ياپ  فک  ِكاخ  دنک  زیچان  ناج 

یهاشنامرک قاتشم  ینیسح ، لیلج  دیس 
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فجن نامسآ  رب  رتوبک  کی 

نک نام  _ هم هاگن ، کی  زا  یی  هعرج  هب  ار  م_

نک نام  _ هم هاگ  _ هاگ شوخ ، ّیل  _ ست نیا  هب 

تسا كاپ  ملد  یلو  _م  هانگ قرغ  هچ  _ر  گا

نک نا  _ مهم ها ، _ نگیب نیا  _ر  طاخ هب  ار  م_

وت _ر  طاخ را  _ نک مدوب ، هد  _ مآ هد  _ ناوخن

نک نام  _ هم ها ، _ بتشا نیا  _ر  طاخ هب  ار  م_

تخاس _ي  نما هانپ  ناج  _ا ، عد تسد  هرا  _ بود

نک نام  _ هم ها ، _ نپ ناج  نیا  هشوگ ي  هب  ار  م_

در _ پس ها  هب چ_ لد  زار  _ي  سک هک  ما  هد  _ ینش

نک نام  _ هم ها ، بآ چ_ نآ  زا  _ي  ماج هب  ار  م_

تبحم داوج  دمحم 
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بش هچوک ي  رد 

_ي نامسآ _ِد  نلب   ِ ما يا ن_

_ي ناشن نا ، _ مسآ هار ت_و  يا 

_ر یس نامسآ  زامن ، هب  _ت  حور

_ي ناورسخ تاکز ، تتسد ب_ه 

_ر بیخ _يا  شگرَد يوزاب ت_و 

_ي ناهج هر ي  _ هش قد ز ت_و  _ نخ

_ر يدقت را  _ قفلاوذ وت  _ر  یشمش

_ي ناگد _ نز بآ  را ت_و  _ تفگ

نام _ یتی اب  رو  _ نت رد پ_يا 

_ي نابر _ هم هن ي پ_كا  _ یئآ

_د یما رو  _ بع بش  _ه ي  چوک رد 

_ي ناسرور _ بآ _ه ي  يامر س_

_د یحوت حور  _ت  سیلع را  _ تفر

_ي نادوا _ت ج_ سیلع را  _ تفگ

تبحم داوج  دمحم 
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تسود فطل  هرفس ي  رب 

_ش ك_ن نابرق تسوا ، نآ  زا  هک  _ي  ناج

_ش ك_ن نامهم تسود ، فطل  هر ي  _ فس رب 

_ت سا نا  _ هنپ وا  رد  يرفاک  هک  _س ، فَن اب 

_ش ك_ن ناملسم وگب  مالسلا  هیلع  _ي  لع يز ز  _ یچ

تبحم داوج  دمحم 
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ار شیوخ  يادخ  دش  قشاع  هک  ره 

ار شیوخ  يادخ  دش  قشاع  هکره 

نیصح نصِح  رد  تسوا  يالو  اب 

تفایزاب ملاع  ناکاّکش  ناج 

نیقی بلاط  یبا  نب  یّلع  زا 

دنتریس یتشهب  شنارادتسود 

نیملاعلا ّبر  فطل  زا  رو  هرهب 

دنشتآ رد  رس  هب  رس  شنانمشد 

نیعمجا مهیلع  ...ا  تنعل 

تبحم داوج  دمحم 
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الوم

نامسآ تسد  رد  هتشاذگ  ار  وت  تسد 

ناشکهک زین  وا  يرون و  رابت  زا  وت 

رتراهب یلصف  لد  رد  وت  يا  هدییور 

رترارق یب  رت و  قشع  قشع ، یتسه ز 

قشع راهب  شلاب  ود  هک  يا  هدنرپ  تتسد 

قشع رادم  رب  امش  بلق  تس  يا  هموظنم 

نامسآ تسا و  نیمز  دیلک  وت  ناتسد 

ناگتشرف ار  امش  تسد  دنا  هدیسوب 

وت قایتشا  زا  دوش  یم  همشچ  هرطق  ره 

وت قاور  شهانپ  هک  يرتوبک  لد  ره 

يوش نانمؤم  همه  ریما  هک  هتساوخ  وا 

يوش ناهج  زیزع  يوش و  نیرتالوم 

رون دورس  تنابل  يور  هب  دوش  يراج 

روص خفن  وت ، مشچ  تمایق  رد  ياپرب 
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وت مالک  تاکرب  دوش  لسع  معط 

وت مان  هب  ددرگب  تانئاک  هظحل  ره 

دوش اعد  تخرد  هب  يا  هفوکش  تدای 

دوش افش  گرب  زبس و  رکذ  وت  مان 

اه هرانم  داش  هنارت ي  دوش  تمان 

اهر اه  ضغب  زا  هرگ  دوش  وت  مان  اب 

ار دوبک  سای  هنیس ي  وت  يوش  مهرم 

ار دوجس  موسر  وت  يروایب  اج  رب 

كاپ ياه  بارحم  نشور  عمش  وت  دای 

كاخ روک  نهذ  رد  هدش  مگ  تشهب  تقشع 

اهراز هروش  رب  وت  هاگن  دوش  ناراب 

اهرارق یب  رب  وت  رکذ  تسا  شمارآ 

يوش نیمز  میتی  هاگن  روآ  نان 

يوش نینط  ایند  هفوک ي  توکس  رب  وت 

وت راقفلاوذ  نآ  دوش ، نیمز  قریب  ات 

وت رابتعا  زا  وربآ  دریگب  ایند 

يرظان همطاف 
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تسا قشع 

تسا قشع  ار  یلزا  ِزومر  ِجنگ  لد 

تسا قشع  ار  یلغب  باتک  هنهُک  نیا 

، تسه هک  زیچ  ره  تسا  دّمُحم  رون  زا 

تسا قشع  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تهج ، شش  هنییآ ي 

یفسوی دیشرف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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